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 Entre os dias 16 e 21 de agosto do corrente, aconteceu em Madri, 

Espanha, a 26ª Jornada Mundial da Juventude, com o tema “Enraizados e 

edificados em Cristo, firmes na fé”. Como de costume, a Jornada Mundial 

da Juventude de Madri contou com a presença e presidência oficial de Sua 

Santidade, o Papa Bento XVI. O encontro, que é realizado a cada dois ou 

três anos, em diferentes partes do mundo, foi idealizado pelo beato João 

Paulo II, no seu pontificado, e objetiva “partilhar com toda a Igreja a 

esperança de muitos jovens que querem comprometer-se com Jesus Cristo 

e com os irmãos, buscando um mundo melhor através da experiência 

cristã”. Foram muitas experiências e muitos pronunciamentos que 

marcaram tanto as catequeses, como os eventos centrais.  

Segundo o cardeal Rouco Varela, arcebispo de Madri, um dos 

momentos mais emocionantes e emocionados para o Santo Padre, nessa 

JMJ, foi a meditação da Via-Sacra com os jovens. Reunidos na Praça 

Cibeles, no dia 19 de agosto, precedidos pela emblemática cruz da Jornada 

Mundial da Juventude, os jovens puderam meditar os passos da paixão de 

Cristo e ouvir a mensagem de Bento XVI, que os acompanhou em todo o 

ato. A Via-Sacra evocou os sofrimentos de jovens de várias partes do 

mundo – guerra, conflitos fratricidas, perseguições por causa da fé, 

marginalização, tóxica-dependência, aborto, terrorismo, catástrofes 

naturais. “Que o amor de Cristo por nós aumente a vossa alegria e vos 

anime a permanecer junto dos menos favorecidos. Vós que sois tão 

sensíveis à ideia de partilhar a vida com os outros, não passeis ao largo 



quando virdes o sofrimento humano, pois é aí que Deus vos espera para 

dardes o melhor de vós mesmos: a vossa capacidade de amar e de vos 

compadecerdes. As diversas formas de sofrimento, que foram desfilando 

diante dos nossos olhos ao longo da Via-Sacra, são apelos do Senhor para 

edificarmos as nossas vidas, seguindo os seus passos e para nos tornarmos 

sinais do seu conforto e salvação”, afirmou o Papa. 

Ainda que o mau tempo e a tempestade repentina tenham impedido o 

Papa de pronunciar a totalidade de sua alocução aos jovens, a Vigília de 

Oração no Aeródromo de Cuatro Vientos foi, sem dúvida, um dos pontos 

altos da Jornada Mundial da Juventude, devido à sua intensa carga de 

espírito de resistência e oração. 

Ainda que expostos o dia todo ao forte calor que fazia e depois a uma 

intensa ventania, seguida de chuva, os jovens permaneceram firmes, 

participando de cada momento da vigília. O próprio Santo Padre, diante da 

resistência dos jovens, mesmo tomando chuva e instado a retirar-se, devido 

à sua idade avançada, decidiu por ficar. Foram momentos de intensa 

oração e silêncio, sobretudo durante a Adoração ao Santíssimo 

Sacramento. Depois de vários minutos sob a chuva, quando diminuiu um 

pouco, o Papa se dirigiu aos peregrinos, que não se deixaram desanimar, 

com um "jovens, obrigado por sua alegria". "Obrigado por sua resistência! 

A força de vocês é maior do que a chuva!", acrescentou. "O Senhor, com a 

chuva, nos envia muitas bênçãos. Também nisso vocês são um exemplo".  

Ao final da Missa de Encerramento, no domingo, Bento XVI 

anunciou o Rio de Janeiro como a sede da próxima Jornada Mundial da 

Juventude, em 2013. “Peçamos ao Senhor, desde já, que assista com a sua 

força quantos hão de pô-la em marcha e aplane o caminho aos jovens do 



mundo inteiro para que possam voltar a reunir-se com o Papa naquela 

bonita cidade brasileira”, disse Bento XVI.  

 Cremos que é muito importante estarmos enraizados em Cristo, 

firmes na fé, como disse o Santo Padre, ainda mais que esta JMJ e os 

pronunciamentos pontifícios nos animaram, sobremaneira, a receber, em 

julho de 2013, no Rio de Janeiro, o Santo Padre Bento XVI.  

Na quarta-feira passada, o Papa Bento XVI, em sua alocução em 

Castelgandolfo, anunciou o tema da Jornada Mundial da Juventude em 

2013 no Rio de Janeiro: “Ide e fazei discípulos todos os povos” (Mt 28, 

19a). A jornada do próximo ano (2012) que acontece nas dioceses terá o 

tema “Alegrai-vos sempre no Senhor” (Fl4, 4a).  

Que São Sebastião nos inspire a nos preparar com a mesma unção do 

povo espanhol para receber o Vigário de Cristo em nossas terras, e que a 

nossa juventude se sinta enamorada de Cristo! 
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