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Queridos amigos, bom dia! Bonjour!

Sinto-me muito feliz por vos receber por ocasião da vossa peregrinação a Roma. Agradeço ao
vosso Bispo, D. Souchou, as suas palavras. Saúdo-vos com afeto e, através de vós, expresso a
minha proximidade espiritual aos jovens e a todos os fiéis da Diocese de Aire et Dax.

Dou graças a Deus pela iniciativa dos responsáveis da pastoral juvenil que, com o apoio do vosso
Bispo, propuseram-vos viver estes “Dias da Juventude das Landes”. É uma boa ocasião que vos
é oferecida para reavivar em vós o dom da fé, aqui, em Roma, junto dos apóstolos Pedro e Paulo
e de todas aquelas testemunhas, entre as quais algumas jovens, que sofreram o martírio por
terem escolhido permanecer fiéis a Jesus Cristo. Isto é muito importante porque muitas pessoas
pensam que hoje é mais difícil professar-se cristãos e viver a fé em Cristo. E vós certamente
fazeis a experiência destas dificuldades, que por vezes se tornam provas. Com efeito, o contexto
atual não é fácil, também por causa da dolorosa e complexa questão dos abusos cometidos por
membros da Igreja. Contudo, gostaria de vos repetir que hoje não é mais difícil do que noutras
épocas da Igreja: é apenas diferente, mas não é mais difícil. Portanto, aproveitai esta
peregrinação para redescobrir que a Igreja, da qual sois membros, «há dois mil anos... caminha
compartilhando as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens. E caminha
como é, sem cirurgias estéticas» (Exort. pós-sinodal Christus vivit, 101). Com efeito, olhando para
vós, reconheço a obra do Senhor Jesus que não abandona a sua Igreja e que lhe permite, graças
à vossa juventude, ao vosso entusiasmo e aos talentos que Ele vos confiou, renovar-se e
rejuvenescer nas várias fases da sua longa história.

Queridos amigos, com a ajuda e com o apoio dos vossos Pastores, dos vossos irmãos e irmãs
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maiores na fé, e com o exemplo dos santos que enfrentaram as dificuldades próprias dos seus
tempos, encorajo-vos a permanecer unidos ao Senhor Jesus mediante a escuta da Palavra, a
prática sacramental, a vida fraterna e o serviço aos outros. Na Igreja, santa e composta por
pecadores, oxalá possais reconhecer qual é aquela palavra, aquela mensagem de Jesus que
Deus pretende dirigir ao mundo através da vossa vida naquilo que ela tem de único (cf. Exort. ap.
Gaudete et exsultate, 24). À imagem da árvore emblemática da vossa região, o pinheiro das
Landes, que permitiu sanear zonas pantanosas, radicai-vos no amor de Deus para fazer com que,
onde viveis, a Igreja seja amada. Sim, deixai-vos transformar e renovar pelo Espírito Santo para
levar Cristo a todos os ambientes e testemunhar a alegria e a juventude do Evangelho! E, a
exemplo de São Vicente de Paulo, landês como vós, tornai visíel o amor do qual Deus vos
encheu, amando “com a força dos braços e com o suor da testa”! Neste sentido sede sempre
construtores de pontes entre as pessoas, procurando fazer crescer uma cultura do encontro e do
diálogo, a fim de contribuir para o advento de uma autêntica fraternidade humana. Com a vossa
atenção aos pequeninos e aos pobres, podeis acender estrelas na noite de quantos, de diversas
formas, estão provados. Podeis manifestar, com os gestos e com as palavras, que «Deus é
sempre novidade [...] Leva-nos aonde se encontra a humanidade mais ferida e aonde os seres
humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de
resposta para a questão do sentido da vida» (ibid., 135). Conto convosco. A Igreja precisa da
vossa espontaneidade, das vossas intuições, da vossa fé, da vossa coragem!

Com esta esperança, confio-vos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de
Buglose, e de São Vicente de Paulo. Concedo a Bênção Apostólica a vós e a todos os fiéis da
Diocese de Aire et Dax. E, por favor, rezai por mim como eu rezo por vós!

Obrigado.
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