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Senhor Vice-Presidente da República,
Distintas Autoridade Nacionais, Estaduais e Locais,
Senhor Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro,
Senhores Cardeais e Irmãos no Episcopado,
Queridos Amigos!

Dentro de alguns instantes, deixarei sua Pátria para regressar a Roma. Parto com a alma cheia
de recordações felizes; essas – estou certo – tornar-se-ão oração. Neste momento, já começo a
sentir saudades. Saudades do Brasil, este povo tão grande e de grande coração; este povo tão
amoroso. Saudades do sorriso aberto e sincero que vi em tantas pessoas, saudades do
entusiasmo dos voluntários. Saudades da esperança no olhar dos jovens no Hospital São
Francisco. Saudades da fé e da alegria em meio à adversidade dos moradores de Varginha.
Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantas jovens e
demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. Obrigado pelo acolhimento e o calor
da amizade que me foram demonstrados. Também disso começo a sentir saudades.

De modo particular agradeço à Senhora Presidenta, aqui representada por seu Vice-Presidente,
por ter-se feito intérprete dos sentimentos de todo o povo do Brasil para com o Sucessor de
Pedro. Cordialmente agradeço a meus Irmãos Bispos e seus inúmeros colaboradores por terem
tornado estes dias uma celebração estupenda da nossa fé fecunda e jubilosa em Jesus Cristo.



Agradeço, em especial, a Dom Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, seus Bispos
Auxiliares, e Dom Raymundo Damasceno, Presidente da Conferência Episcopal. Agradeço a
todos os que tomaram parte nas celebrações da Eucaristia e nos restantes eventos, àqueles que
os organizaram, a quantos trabalharam para difundi-los através da mídia. Agradeço, enfim, a
todas as pessoas que, de um modo ou outro, souberam acudir às necessidades de acolhida e
gestão de uma multidão imensa de jovens, sem esquecer de tantas pessoas que, no silêncio e na
simplicidade, rezaram para que esta Jornada Mundial da Juventude fosse uma verdadeira
experiência de crescimento na fé. Que Deus recompense a todos, como só Ele sabe fazer!

Neste clima de gratidão e saudades, penso nos jovens, protagonistas desse grande encontro:
Deus lhes abençoe por tão belo testemunho de participação viva, profunda e alegre nestes dias!
Muitos de vocês vieram como discípulos nesta peregrinação; não tenho dúvida de que todos
agora partem como missionários. A partir do testemunho de alegria e de serviço de vocês, façam
florescer a civilização do amor. Mostrem com a vida que vale a pena gastar-se por grandes
ideais, valorizar a dignidade de cada ser humano, e apostar em Cristo e no seu Evangelho. Foi
Ele que viemos buscar nestes dias, porque Ele nos buscou primeiro, Ele nos faz arder o coração
para anunciar a Boa Nova nas grandes metrópoles e nos pequenos povoados, no campo e em
todos os locais deste nosso vasto mundo. Continuarei a nutrir uma esperança imensa nos jovens
do Brasil e do mundo inteiro: através deles, Cristo está preparando uma nova primavera em todo
o mundo. Eu vi os primeiros resultados desta sementeira; outros rejubilarão com a rica colheita!

O meu pensamento final, minha última expressão das saudades, dirige-se a Nossa Senhora
Aparecida. Naquele amado Santuário, ajoelhei-me em prece pela humanidade inteira e, de modo
especial, por todos os brasileiros. Pedi a Maria que robusteça em vocês a fé cristã, que é parte da
nobre alma do Brasil, como também de muitos outros países, tesouro de sua cultura, alento e
força para construírem uma nova humanidade na concórdia e na solidariedade.

O Papa vai embora e lhes diz “até breve”, um “até breve” com saudades, e lhes pede, por favor,
que não se esqueçam de rezar por ele. Este Papa precisa da oração de todos vocês. Um abraço
para todos. Que Deus lhes abençoe!
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