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DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II 
AOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS REUNIDOS 

PARA A RECITAÇÃO DO ROSÁRIO

Sábado, 6 de Março de 1999

 

Agradeço cordialmente a todos vós, que participastes na recitação do santo Rosário, neste primeiro sábado de Março,

mês dedicado a São José, esposo de Maria Santíssima e padroeiro da Igreja universal. Saúdo os grupos de fiéis

provenientes de Tívoli, Castelfranco di Sopra, Fóggia, Nápoles; o «Movimento para a Vida» de Cérvia, o Lions Club de

Andria, os voluntários, colaboradores e jovens do Instituto «Casal del Marmo» de Roma e as crianças da Escola «Santa

Doroteia» de Montecchio Emília com os seus pais e professores. 

Dirijo um pensamento particular aos jovens universitários: aos presentes e a todos os que estão unidos connosco por

meio da Rádio Vaticano. Caríssimos universitários, saúdo-vos com afecto! Meditámos o mistério do amor de Deus Pai,

do qual Maria é a primeira testemunha, e invocámos para todos os universitários do mundo o dom da reconciliação e da

misericórdia. Nesta noite tenho a alegria de compartilhar convosco o início da peregrinação da Cruz nas vossas

Universidades. Sabei reconhecer na Cruz o sinal mais eloquente da misericórdia do Senhor, capaz de suscitar em todas

as comunidades académicas um renovado impulso rumo Àquele que é fundamento e certeza de todo o itinerário de

busca intelectual. 

Estão unidos a nós na oração os vossos colegas das Universidades de Buenos Aires, Nova Iorque, Czêstochowa e

Santiago de Compostela. Esta iniciativa já nos projecta para o Dia Mundial da Juventude e o encontro mundial dos

professores universitários do Ano 2000. Preparai-vos, caros universitários de Roma, para acolher os vossos coetâneos

que chegarão de todas as partes do mundo. Com a ajuda de Maria sede apóstolos no mundo universitário. 

Saúdo com afecto os universitários de Buenos Aires! Agradeço a D. Raúl Rossi e às autoridades académicas. Queridos

jovens: vós tendes a missão de animar as vossas comunidades universitárias em vista do Grande Jubileu, que quer ser

ocasião para uma profunda renovação espiritual e cultural. Confio na vossa colaboração para o bom desenvolvimento

do Dia Mundial da Juventude do Ano 2000. Espero que muitos de vós possam vivê-la em Roma. 



Torno extensiva uma afectuosa saudação aos estudantes da Universidade de «Columbia» de Nova Iorque, reunidos na

igreja de Nossa Senhora com D. Anthony Mestice. Recordais-me a minha recente e alegre visita aos Estados Unidos.

Renovo a minha confiança em vós e encorajo-vos nos vossos esforços por serdes bons cristãos no seio da vossa

cultura. Que a aproximação do Grande Jubileu vos prepare para ser cada vez mais fiéis a Cristo e mais activos no

testemunho do Evangelho no mundo de hoje. 

Com particular emoção saúdo os universitários de Czêstochowa e de outros centros, reunidos em oração no Santuário

de Jasna Góra, à volta de D. Stanislaw Nowak. A voz da vossa oração despertou muitas recordações no meu coração.

Aprecio o empenho com que colaborais na pastoral universitária. Isto dá a confiança de que o crescimento cultural da

nossa Pátria estará sempre radicado na plurissecular tradição cristã. Peço-vos que confieis à Rainha de Jasna Góra o

caminho jubilar de todos os universitários do mundo e, de modo particular, o Dia Mundial da Juventude que se realizará

em Roma no próximo ano. Deus vos abençoe!

A minha saudação dirige-se, por fim, aos universitários de Santiago de Compostela, reunidos na Catedral sob a guia de

D. Julián Barrio. Agradeço-vos o entusiasmo com que quisestes participar neste encontro, oferecendo directamente o

vosso testemunho no contexto do Ano Jubilar Compostelano. Asseguro a minha oração para que este seja um

acontecimento de graça para muitos universitários, que no próximo mês de Agosto participarão no encontro europeu de

jovens. Confio muito no vosso empenho por animar os ambientes universitários, de modo que possam preparar-se

adequadamente para o Grande Jubileu. 

No final deste nosso encontro, é-me grato conceder a todos a Bênção Apostólica.
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