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Queridos jovens que fazeis a peregrinação a pé de Macerata a Loreto!

Também este ano quis fazer-me presente entre vós, pelo menos virtualmente. É uma alegria;
sinto-me deveras feliz pelo facto de a vossa peregrinação este ano se realizar precisamente na
noite que precede a solenidade do Espírito Santo — e do encontro de oração que se realizará
amanhã, no Vaticano, para invocar o dom da paz na Terra Santa, no Médio Oriente e em todo o
mundo.

Peço-vos por favor: uni-vos a nós e pedi a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Loreto,
que faça ressoar de novo naquela terra o cântico dos anjos: «Glória a Deus nas alturas e paz aos
homens» (cf. Lc 2, 14).

Queridos jovens, o vosso tema é: «Deus é o Senhor das surpresas!», e isto é verdade! Portanto,
não tenhais medo de sonhar um mundo mais justo; de perguntar, de procurar e de aprofundar.
Vós sabeis que a fé não é uma herança que recebemos dos outros, a fé não é um produto que se
compra, mas é uma resposta de amor que damos livremente e construímos todos os dias com
paciência, entre sucessos e falências.

Não receeis lançar-vos nos braços de Deus. Deus nada vos pedirá a não ser para o bendizer e
vo-lo voltar a restituir multiplicado por cem!

Não vos deixeis desencorajar pelos perdedores nem pelos medrosos que vos querem privar do
sonho, que vos querem fechar nas suas mentalidades escuras em vez de vos deixar voar à luz da
esperança! Por favor, não escorregueis na mediocridade! Naquela mediocridade que rebaixa e



que nos torna cinzentos, mas a vida não é cinzenta, a vida deve ser apostada em grandes ideais
e coisas grandiosas.

A negatividade é contagiosa mas também a positividade é contagiosa: não sigais pessoas
negativas mas continuai a irradiar à vossa volta luz e esperança! E sabei que a esperança não
desilude, nunca desilude!

Com Deus nada se perde mas sem Ele tudo está perdido; abri-lhe o vosso coração e tende
confiança n’Ele e os vossos olhos verão as suas veredas e as suas maravilhas (cf. Pr 23, 26).

Esta noite, rezando pela paz em Loreto, perto de Nossa Senhora, não esqueçais de recitar uma
oração também por mim, eu preciso disto!

Muito obrigado, em frente e bom caminho!

Rezai a favor e não contra!

Boa noite. O Senhor vos abençoe e ide em paz!

Abençoe-vos Deus Omnipotente: Pai, Filho e Espírito Santo! Que Nossa Senhora vos
acompanhe! Obrigado!
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