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Pe. Milton Zonta SDS
Superior Geral

Filhos Amados
Recomendações do Bem-aventurado Francisco Jordan

1. Estimados confrades,  
como em anos anteriores, envio a 
todos vocês uma saudação cordial, 
juntamente com minha renovada 
estima e oração. Gostaria de 
começar esta carta contando-
lhes de um sonho que tive depois 
de regressar de uma visita aos 
salvatorianos no continente 
asiático. Cansado da longa viagem 
intercontinental, sonhei que, 
já tarde da noite, alguém tinha 
aberto e fechado a porta do meu quarto. Em meu sonho, saltei 
imediatamente da cama para verificar a razão daquele barulho, 
visto que muitas vezes esqueço de fechar a porta com a chave. 
Porém, tudo estava em seu lugar, não havia nada de anormal.

2. Ao retornar ao quarto, parei por um instante na janela defronte 
à bela e amplamente iluminada "Via della Conciliazione". 
A avenida estava completamente vazia, se não fosse por algumas 
gaivotas que, de um lado para outro, buscavam restos de 
comida. Entretanto, a luz que entrava pela janela me fez notar 
que havia algo alheio sobre a mesa do meu escritório. Tratava-
se de um envelope de papel antigo e amarelado, que tomei nas 
mãos, ao mesmo tempo, em que acendia a luz. Quão grande 
foi a surpresa e incontida emoção ao verificar que, no verso do 
envelope, estava escrito: "P. Franciscus Maria a Cruce Jordan, 
Superior Geral da Sociedade do Divino Salvador".
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3. Ao abrir o envelope da carta notei que tinha a data do ano de 
1913. Isso me fez lembrar que naquele ano nosso Fundador já 
estava de cabelos grisalhos e prestes a completar 65 anos. Naquele 
período, a Sociedade se constituía de um corpo apostólico com 
aproximadamente 450 membros. Além disso, a carta escrita 
em latim, tinha a data do Domingo da Paixão, que ocorreu em 
março daquele mesmo ano. Imediatamente me veio à mente 
que, exatamente um mês depois de escrever aquela carta, o 
Fundador recebeu a notícia da conclusão "oficial" da visita 
canônica da Santa Sé à sua obra apostólica, a qual já durava mais 
de 19 anos. O que, sem dúvida alguma, depois de ter passado 
meses sem escrever nada em seu Diário, fez o Fundador voltar 
a anotar precisamente estas palavras: "Confiança – Confiança – 
Confiança! Ama a Deus e confia Nele!" (DE III 30,1-2).

4. A carta que estava dirigida a TODOS os salvatorianos, iniciava 
com estas palavras: "Filhos amados, saúde e paternal bênção 
no Senhor". Por não conhecer muito bem o latim, tive que ler 
uma vez e depois outra, cada uma das 9 recomendações que, com 
espírito paternal, o Fundador se dirigia a seus amados filhos. 
Ao ir pouco a pouco aumentando meu nível de compreensão, 
prontamente fui me dando conta da atualidade de alguns dos 
principais temas, bem como, da importância de sua mensagem 
juntando identidade e espiritualidade salvatoriana. Totalmente 
convencido de que o religioso salvatoriano que se necessita 
nos tempos atuais emerge precisamente destas recomendações 
indicadas pelo Bem-aventurado Francisco Jordan, comecei pela 
terceira vez a ler e a meditar os seguintes conteúdos. 
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I
MOLDAR CRISTO EM SI MESMOS

“Em todas as coisas e em todos os lugares, 
mantenham sempre diante dos olhos, 

a sua santa vocação que é a de moldar Cristo 
em si mesmos e naqueles que estão 

ao seu redor. Para que vocês possam 
manifestar isto, estejam muito atentos 

em observar fielmente as Constituições…”
5. Como faz um pai repleto de sabedoria e experiência, o Fundador 

dirige sua palavra aos Salvatorianos que estão "em todos os 
lugares" e nos mais diversos contextos. Para cada um deles, desde 
os idosos e doentes até aos que estão chegando agora, lhes dirige 
seu olhar paterno, com a habilidade de ler o coração de todos. 
Ali donde quer que estejamos, "em todas as coisas" que nos 
ocupam, ele nos pede para estarmos atentos e vigilantes naquilo 
que é o mais essencial de nossa "santa vocação" . Vocação esta, 
que não nasce de nós mesmos e nem é um privilégio de alguns 
poucos. Ser salvatoriano é um dom, uma graça, uma escolha 
primordial de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, através 
de um amor sem reservas, de uma vida entregada ao serviço 
aos demais. Cada salvatoriano é uma história do amor de Deus 
que nos faz sair de nós mesmos para tornar conhecido Jesus 
Cristo e suas palavras de Salvação. Jesus Cristo é a porta que nos 
leva a conhecer, amar e servir ao Deus Vivo e Verdadeiro, como 
um Pai compassivo e misericordioso. Este é o ápice e o centro 
de toda a vocação salvatoriana.
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6. O Fundador tem seu olhar voltado a cada salvatoriano para que 
manifeste com sua vida os mesmos sentimentos de Jesus Cristo 
(cf. Fl 2,5) e deste modo torne-se um instrumento da Salvação 
de Deus para todos. Neste sentido, o Bem-aventurado Francisco 
Jordan nos alerta sobre o perigo de nos tornarmos simplesmente 
"funcionários de Deus", esquecidos do chamado de "moldar a 
Cristo" em nossa vida e na vida dos demais. Em um ambiente 
cultural tão pragmático como dos tempos atuais, é muito fácil 
restringir nossa vocação ao mero exercício de uma determinada 
função. Ou seja, em vez de sermos apóstolos enviados em missão, 
passamos pouco a pouco a ser "profissionais do sagrado", que 
nunca põem em 
risco a sua própria 
vida. Por esta razão, 
o Fundador pede 
que nos deixemos 
moldar e transformar 
pelo amor de Jesus 
Cristo, abraçando 
nossa vocação com 
santidade e alegria. O 
simples fato do Bem-
aventurado Francisco 
Jordan insistir que 
nossa Sociedade 
tivesse o nome de 
"Divino Salvador", 
deve recordar-nos de 
sempre ter presente 
este ponto de 
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referência. Quando Jesus Cristo deixa de ser o centro da vida 
salvatoriana, quase sempre o que fazemos é colocar a nós mesmos 
ao centro, buscando certas compensações e demonstrando 
atitudes mundanas e imaturas. Por isso, não esqueçamos desta 
centralidade de ser transformados e revestidos por Jesus Cristo. 
É Ele quem nos faz instrumentos da salvação de Deus Pai para 
o mundo. 

7. Com toda a simplicidade da verdade, o Fundador nos convida 
a "observar fielmente as Constituições" , que ele as 
levava gravadas em seu coração. Ele buscou incessantemente 
fomentar na Sociedade não somente um conhecimento literal 
das Constituições, tampouco uma obediência mecânica ou 
servil, mas sim um conhecimento interior e experiencial, como 
um meio que nos ajuda a encontrar o sentido de nossa vocação 
e aprofundar o espírito da Sociedade. Aqui vale lembrar que o 
destinatário privilegiado das Constituições não é o salvatoriano 
como indivíduo, separado dos outros. As Constituições tocam 
o nosso modo de pensar e agir como um único corpo apostólico 
que é a Sociedade do Divino Salvador. Quão mais e quanto maior 
bem poderíamos fazer se dedicássemos mais tempo para meditar 
e estudar as Constituições com o critério base de unidade na 
missão! A busca da unidade "em todas as coisas e em todos 
os lugares" é o que dá sentido e visibilidade ao serviço apostólico 
que realizamos na Igreja. Se não existe unidade, perdemos tudo, 
tornamo-nos como cantores solistas que buscam sucesso pessoal, 
porém nunca confrades que formam um coral para evangelizar 
juntos. Neste sentido, estamos no momento certo para participar 
ativamente do processo de revisão do primeiro e segundo capítulo 
das Constituições, que se realizará em toda a Sociedade. Não 
deixemos transcorrer em vão este tempo de voltar às fontes de 
nossa espiritualidade, carisma e missão!
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COM PACIÊNCIA E SABEDORIA

“Vocês superiores que estão encarregados 
de seus irmãos, vigiem (...) 
sejam constantes, tanto se é oportuno ou como 
se é inoportuno, denunciem, questionem, 
corrijam com toda a paciência e sabedoria… 
Entretanto, vocês os filhos, obedeçam aos seus 
superiores (como pais em Cristo) e se submetam 
a eles, pois eles cuidam de vocês…”
8. Neste ponto o Fundador indica o binômio inseparável do 

exercício e da obediência à autoridade como uma de suas 
preocupações na Sociedade. Ele se dirige, primeiramente, 
aos Salvatorianos que exercem o serviço de superior de uma 
comunidade ou de uma Unidade. Mais do que comandar, eles 
devem exercer seu encargo com atitude de docilidade fraterna. 
" Vocês (…) encarregados de seus irmãos" , diz o Fundador, 
lembrando que somos, antes que tudo, uma comunidade de 
irmãos. Portanto, o encargo do superior não pode ser sinônimo 
de posse, dominação ou sucesso. Não é função do superior 
impor suas posições, mas vigiar " tanto se é oportuno ou 
como se é inoportuno" , para que seus confrades perseverem 
obedientes aos propósitos apostólicos da Sociedade. Em outras 
palavras, toda e qualquer forma de autoridade na Sociedade, 
para que seja verdadeiramente evangélica, precisa ser sinônimo 

II
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de serviço e humildade. Trata-se de uma autoridade paternal 
que requer a atitude constante de " denunciar, questionar, 
corrigir com toda paciência e sabedoria" , a fim de bem 
discernir fraternalmente e orientar de acordo com a finalidade 
da Sociedade.

9. O segundo binômio faz referência a nossa atitude de obediência 
para com os superiores. Aqui novamente chama a atenção que 
o Fundador não fala da conduta de súditos que obedecem a 
seus dirigentes, mas de " filhos" que sabem respeitar e amar 
seus superiores 
"como pais em 
Cristo" . Como 
não pensar aqui na 
conduta do próprio 
Fundador que foi 
obediente à Igreja 
com tenacidade 
e até o fim? Seria 
um equívoco de 
nossa parte pensar 
que sabemos tudo 
e não aprofundar 
o significado do 
conselho evangélico 
da obediência, 
na perspectiva 
indicada pelo 
Bem-aven tu rado 
Francisco Jordan. 
Presumo dizer até 
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que o Fundador nos convida a nunca perder de vista a expressão 
máxima da obediência de Cristo que submeteu sua vontade 
à vontade do Pai. De tal modo somos também chamados a 
obedecer ao superior da Comunidade ao modo de Cristo e por 
amor a Cristo. Em resumidas palavras, para os Salvatorianos 
esta relação obediência-autoridade, terá sempre como seu 
fundamento, a obediência total e decisiva de Cristo na cruz, a 
expressão última de sua identificação com a vontade do Pai e a 
entrega total de si mesmo aos demais.

10.  Como já mencionado anteriormente, as palavras do Fundador 
são um renovado convite a reelaborarmos antigos conceitos 
e velhas práticas do poder e da obediência. Muitas vezes se 
consegue mais por amor que por imposição, pois como diz o 
provérbio citado pelo próprio Fundador: "apanham-se mais 
moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre" 
(DE I 88,1). O que acontece inúmeras vezes é que diante de um 
conflito nossa atitude é de refugiar-se à segurança da obediência 
cega que coloca toda responsabilidade sobre os ombros do 
superior. Outros, no entanto, em sentido contrário, de modo 
também equivocado, o que fazem é explicar seu direito de 
liberdade, na qual cada um é portador de sua verdade subjetiva. 
Em ambos os casos, devemos manter alta nossa guarda, tanto 
contra o legalismo que sufoca a personalidade, quanto contra 
o liberalismo que degrada a personalidade. Quem assim o faz 
de um modo ou de outro, simplesmente equivoca-se, porque 
ambos são extremos. Em qualquer caso, de nenhum modo 
deve-se permanecer no conflito, porque a unidade é sempre 
superior ao conflito. E promover a unidade faz parte da missão 
do superior da comunidade! 
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AMEM-SE UNS AOS OUTROS

“Observem o mandamento do Senhor 
com a maior diligência: que vocês se amem 

uns aos outros. Observando isto, todos saberão 
que vocês são discípulos do Divino Salvador. 

Assim, vocês serão imitadores dos santos 
apóstolos, que tinham um só coração e uma 

só alma. Onde há amor, aí se encontra Deus; 
onde se encontra Deus, aí existe paz. 

O amor de Cristo nos congrega na unidade…”

11.  Neste parágrafo, o Fundador cita uma passagem que ele gosta 
de lembrar continuamente: "que vocês se amem uns 
aos outros" . Essa oração de Jesus pela unidade é a mesma 
recomendação que está presente no Testamento Espiritual 
que nós recebemos do Fundador. Não se trata, porém, de 
um argumento secundário. Visto que não é o Fundador, mas 
sim a Palavra de Deus que nos convida a viver a unidade para 
que o mundo creia. Este tema de viver unidos com Cristo em 
missão, sempre foi para o Bem-aventurado Francisco Jordan um 
conteúdo relevante que ele queria que fosse observado "com a 
maior diligência" . O fato de que haja conflitos e discussões 
entre nós, não é um problema. Ao contrário, é um sinal de que 
estamos vivos e que o Espírito segue atuando no meio de nós. 

III
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O que preocupava o Fundador é o individualismo, as atitudes 
de se isolar nas próprias certezas e/ou refugiar-se nos espaços 
privados, que aos poucos rompem os laços da vida fraterna, de 
maneira que, segundo ele, a vida de comunhão e a missão são 
sempre inseparáveis.

12.  Por outra parte, a nossa união fraterna salvatoriana evangeliza por 
si mesma. Em última análise, não será com demasiadas palavras 
e tampouco pela grandiosidade das obras que se fará visível que 
somos " discípulos do Divino Salvador" . O espírito de 
comunhão fraterna é a melhor carta de identidade de apresentar-
se diante de um mundo fragmentado e pluralista, no qual as 
diferenças tendem a ser concebidas em contraposição e ser fonte 
de conflito. O apelo que nos faz o Fundador é o da conversão, 
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de empenhar-se para que a variedade de nações, de raças e de 
gerações encontrem o caminho da harmonia e colaboração. 
Porém, convém ressaltar que esta indicação do Fundador de 
aprender a viver juntos não é sinônimo de homogeneidade, 
de fazer, de sentir e de falar todos da mesma maneira. O que 
o Bem-aventurado Francisco Jordan sugere é um permanente 
processo de conversão orientado a um estilo de viver, de rezar 
e de fazer as coisas juntos, que nos faz descobrir de novo que 
somos irmãos. Não há maneira mais eficaz de evangelizar do que 
nosso testemunho de viver juntos, enriquecidos pela diversidade 
e pelas relações interculturais.

13.  Nós salvatorianos somos muito mais do que uma comunidade 
multinacional de tipo assistencial ou uma organização não-
governamental (ONG). O Fundador torna a recordar-nos que 
o amor e o seguimento de Jesus Cristo é a dimensão teologal 
fundante pela qual estamos juntos e disponíveis para ser 
enviados em missão. Nossa comunhão de amor com o Deus 
Vivo e Verdadeiro se expressa em nossas relações de fraternidade, 
proximidade e cuidado com os demais. As mesmas palavras do 
Fundador nos fazem compreender que não foi ele o protagonista 
e, tampouco somos nós os protagonistas, mas sim que "o amor 
de Cristo nos congrega na unidade" para a missão. Jesus 
Cristo, a imagem viva de Deus Pai, é quem nos une e nos 
envia ao mundo inteiro, tal como a comunidade dos apóstolos 
depois de Pentecostes. Por esta razão o Fundador nos exorta a 
que tenhamos sempre ante os olhos a " imitação dos santos 
apóstolos" que eram "um só coração e uma só alma" 
voltados para Deus. Ou seja, viver a alegria de compartilhar os 
próprios dons, recursos e sonhos através de uma comunidade 
que ajuda a caminhar e seguir adiante.
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INCLUAM A TODOS COM O MESMO AMOR

“A Sociedade 
porque está destinada a todas as nações, 
permanece conectada 
a todos os povos. Portanto, 
incluam a todos com o mesmo amor, 
sem fazer distinção 
de raças ou de nações…” 

14.  O que pensaria nosso Fundador ao saber que, nestas primeiras 
décadas do século XXI, seguimos ainda falando de guerras 
e da construção de muros e novas barreiras em defesa de 
particularismos? Quanto bem ele nos faz ao lembrar que a missão 
dos Salvatorianos "está destinada e conectada a todos os 
povos" . Este é um apelo para que não nos deixemos levar pela 
lógica de construir muros entre países, grupos e pessoas, ou até 
mesmo, de um modo de pensar que a Sociedade poderá cumprir 
sua finalidade fechada em si mesma. Neste mundo globalizado 
em que habitamos, hoje muito mais que antes, requer ouvir 
novamente esse chamado do Bem-aventurado Francisco 
Jordan de construir pontes com as pessoas das mais diversas 
nacionalidades e de sair ao encontro de todos. O objetivo de 
universalidade sempre fez parte da visão apostólica do Fundador 
para a Sociedade. Ademais, ao falar deste tema, como não 

IV
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lembrar com renovada gratidão dos missionários (de ontem e 
de hoje) que, atuando para além das fronteiras de seus contextos 
culturais, são testemunhas desta apostolicidade da Sociedade 
nos lugares mais distantes da terra.

15.  Por conseguinte, o espírito de universalidade é mais que um 
tópico para ser discutido. Trata-se de maneira própria de nossa 
missão salvatoriana de em todos os tempos " incluir a todos 
com o mesmo amor" . Isso nos faz conscientes, agora 
mais do que antes, que ao fazer parte da obra 
apostólica do Bem-aventurado Francisco 
Jordan, pressupõe um modo de 
proceder que está ancorado 
no sentido de inclusão e 
união de forças na missão. 
Segundo o Fundador, os 
salvatorianos deveriam ir 
aos lugares geográficos 
e espirituais, nos quais 
outros não chegam ou 
pensam ser muito difícil 
de chegar, o que nos 
leva à combater todas 
as formas de resistências, 
todo o medo de sair e 
de cruzar as fronteiras da 
missão. Nada é mais contrário 
ao espírito do Fundador do que 
fechar-se sobre si mesmo, a certos 
estilos, lugares e meios de evangelizar 
que com o tempo se cristalizam num sistema 
imutável por todo o sempre.      
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Estes particularismos fazem morrer o carisma e ofuscam a visão 
de universalidade do Fundador. 

16. Portanto, a dimensão de universalidade é um tesouro precioso 
de nosso modo de contribuir com a missão apostólica da Igreja. 
Poderíamos até dizer que fomos agraciados por este dom do 
Espírito, visto que a dinâmica de crescimento da Sociedade, 
agrega cada dia mais jovens de idiomas e culturas distintas. Sabe-
se lá que palavras o Fundador nos diria ao saber que o dinamismo 

de universalidade continua estimulando seus filhos 
amados a ir ao encontro dos mais distantes – 

em todos os sentidos – "sem distinção de 
raças ou de nações" . Precisamente 

hoje, em que qualquer lugar é terra 
de missão, o zelo missionário 

do Fundador de "proclamar 
o Evangelho a toda a 
humanidade" (Mc 16,15), 
não nos permite ficar 
indiferentes ante o destino 
de tantas pessoas que 
sobrevivem em contextos 
de exclusão e bem longe de 
Deus. Portanto, todo aquele 
se une à Sociedade precisa ter 

em seu coração este enfoque 
principal da salvação para toda 

a humanidade, porque esta é nossa 
tarefa no mundo: ir em missão para 

tornar conhecido Jesus Cristo, o rosto do 
Deus Vivo e Verdadeiro, que "quer que a salvação 

de todos" (1 Tim 2,4), sem nenhuma distinção. 
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PROMOVAM O ESPÍRITO DE ORAÇÃO

“Promovam continuamente o espírito de oração 
(...) Contemplem diariamente se Jesus 

é o tesouro que está em seu coração, 
para que sejais iluminados e abrasados pelo fogo 

do seu amor (...) Sejam amigos de nosso 
Salvador no tabernáculo santo (...) 

Façam da leitura espiritual como grande 
alimento da alma (...). O exame de consciên-
cia ajude a recuperar o ânimo e impulsar a um 

crescimento ainda maior. Que sua aspiração mais 
agradável seja que todas as gerações bendigam 

a nossa Bem-aventurada Mãe e Rainha (...), 
venerando-a diariamente através do santo Rosário”

17. A relação pessoal com Jesus Cristo dá vida ao salvatoriano. 
Tendo presente o seu próprio exemplo de oração incessante, 
o Fundador faz esta recomendação a cada um de nós: 
"promovam continuamente o espírito de oração" . 
Entretanto, é importante lembrar que rezar continuamente não 
se contrapõe com as atividades diárias, nem mesmo significa 
um tipo de oração superficial ou de tipo alienante. Orar 
continuamente ao longo do dia tem o significado da "oração 
do coração" (Papa Francisco), que consiste em uma relação 
ininterrupta de amor e amizade com Jesus Cristo. Segundo 

V
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o Bem-aventurado Francisco Jordan, nenhuma missão pode 
dar frutos sem ter os olhos e o coração unidos a Jesus Cristo. 
Por isso ele expressa com palavras contundentes: "contemplem 
diariamente se Jesus é o tesouro que está em seu 
coração..." . Esta relação com o Senhor é que nos faz viver com 
intensidade o seguimento " iluminados e abrasados pelo 
fogo do seu amor" . Muito mais do que simples atividades 
espirituais, a vida salvatoriana enraizada em Jesus Cristo, é um 
exercício cotidiano (pessoal e comunitário) de assemelhar-nos a 
Ele em tudo o que realizamos.

18. Para nós salvatorianos, o Bem-aventurado Francisco Jordan é, 
antes que tudo, o paradigma de uma pessoa orante. Em seu 
contexto, ele soube viver uma profunda união entre oração e 
vida. Por isso, de igual maneira ele nos convida a fazer o mesmo, 
indicando-nos alguns meios que nos ajudam a viver num estado 
permanente de oração, como por exemplo de cultivar espaços 
de silêncio e diálogo como "amigos de nosso Salvador no 
tabernáculo santo" . Da mesma forma, ele indicou o lugar da 
meditação da Palavra de Deus e da " leitura espiritual como 
grande alimento da alma" que nos sustenta ao longo de nossa 
vida. Da mesma forma, ele propõe o "exame de consciência" 
como uma oração diária que nos ajuda a "recuperar o ânimo 
e crescimento espiritual" e, não nos deixar levar pelo espírito 
do mundo. Quando nossa vida salvatoriana não é nutrida por 
esses meios – e de muitos outros – inevitavelmente acabamos 
perdendo de vista o sentido de nossa consagração e de colocar-se 
ao serviço dos demais.  

19. Sem disso nunca esquecer, o Fundador dirige seu pensamento 
à Virgem Maria, tantas vezes exaltada com o nome de 
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"Mãe do Salvador" e "Rainha dos Apóstolos". O que ele 
recomenda é que a " bem-aventurada Virgem Maria, 
Mãe do Salvador e Rainha dos Apóstolos" tenha um 
lugar privilegiado na oração de todos os Salvatorianos. Antes de 
tudo, ele pede para não nos esquecermos de respeitar, encorajar 
e promover uma das devoções mais eloquentes da fé do Povo de 
Deus. Ou seja, de rezar o terço à Nossa Senhora, não como uma 
simples repetição de palavras, mas sim como uma oração que 
nos ajuda a meditar os mistérios mais importantes de nossa fé. 
A oração do rosário sempre acompanhou a vida do Fundador 
como um meio de apostolado que nos ajuda redescobrir uma 
adequada atitude em relação à piedade popular. Segundo o Papa 
Paulo VI, este modo de rezar dos humildes, "reflete uma sede 
de Deus que somente os pobres e simples podem conhecer" 1 
E que, segundo o Papa Francisco, é "...um lugar teológico a que 
devemos prestar atenção particularmente na hora de pensar a 
nova evangelização." 2

1 PAULO VI. Exortação Apostólica "Evangelii Nuntiandi", 8 de dezembro de 1975, n.48.
2 FRANCISCO. Exortação Apostólica "Evangelii Gaudium", 24 de novembro de 2013, n.126.
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PRATIQUEM EXERCÍCIOS DE HUMILDADE

“Uma vez que Deus dá a graça aos humildes 
de progredir em sua própria santificação 
e na santificação dos demais (...) 
pratiquem de bom grado exercícios 
de humildade, como tem sido o costume 
em nossa Sociedade desde o princípio. 
Tenham presente imitar o Divino Salvador, 
que lavou os pés de seus discípulos (...) 
e disse: Eu vos dei o exemplo, 
para que façam assim como eu fiz com vocês”. 
20. A grande maioria das pessoas que conheceram o Bem-

aventurado Francisco Jordan coincidem em descrevê-lo como 
uma pessoa cheia do espírito de humildade, de bondade e 
mansidão. Este estilo pessoal se tornou uma mensagem em 
si mesma, de escutar, de tornar-se próximo e testemunhar 
o Evangelho. Pois é precisamente esta atitude evangélica de 
pequenez, de quem se deixa guiar pelo amor de Deus Pai, que 
o Fundador confia a cada um de nós seus filhos amados. Igual 
fizeram outros santos e santas, também o Bem-aventurado 
Francisco Jordan testemunhou que: "humildade e sabedoria 
são as mães das grandes obras" (DE I 81,2), por isso pede com 
determinação: "pratiquem de bom grado exercícios de 
humildade" . Não resta dúvidas de que a humildade é sempre 
a melhor maneira de ver quem somos e o melhor modo de 

VI
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transmitir a força do Evangelho. Assim como a lua não brilha 
com luz própria, mas sim reflete o esplendor do "sol da justiça" 
(cf. DE I 54,3), o Fundador recomenda fazer o mesmo, através 
deste binômio inseparável " de progredir em nossa própria 
santificação e na santificação dos demais" , deixando-
nos transformar pela missão. 

21. Como qualquer obra que em seus inícios são sempre humildes, 
o Fundador começou sua obra apostólica de forma oculta e 
insignificante. Este é um relato que precisa ser continuamente 
lembrado de que a humildade é um "costume em nossa 
Sociedade desde o princípio" . Contudo o oposto da 
humildade é a vaidade, a tentação de confiar apenas nas próprias 
forças, naquilo que tem aparência ou são objetos de último 
modelo. Esta é a razão pela qual o Fundador quer que estejamos 
vigilantes para que não prevaleça em nossos corações o desejo 
da posse de bens e títulos, em vez de doar-se, que é a fonte 
das relações de fraternidade. Suponho que todos sabemos como 
é sempre fácil deixar-se aprisionar pelos enganos da vaidade 
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e dos prazeres de consumo. Para permitir que Deus atue no 
mais profundo de nosso ser é necessário esvaziar-se de si mesmo 
e ter a disponibilidade para percorrer um persistente caminho 
de crescimento espiritual, tanto em nossas relações pessoais 
como de vida comunitária. A Sociedade, segundo o Fundador, 
jamais poderá alcançar a unidade plena e, tampouco, realizar 
sua finalidade sem este fundamento espiritual da mansidão, da 
sabedoria e da humildade. 

22. O gesto de Jesus de lavar os pés de seus discípulos é indicado 
pelo Fundador como a maneira mais expressiva de proceder de 
todo salvatoriano. Ele o faz através desta exortação: " tenham 
presente imitar o Divino Salvador, que lavou os pés 
de seus discípulos…" . Em outras palavras, não existe missão 
sem desfazer-se de todas as formas de exibição, de dominação, 
de força e de prestígio. Em uma comunidade na qual prevalecem 
os interesses de brilhar e exibir-se, ali a missão se extingue e 
morre. O caminho indicado por Jesus a seus discípulos nos 
ensina a olhar desde um outro ponto de vista: "...que vocês 
façam assim como eu fiz com vocês" . O gesto do Divino 
Salvador no lava-pés pede a cada um de nós revestir-se com o 
manto da humildade, do cuidado, da simplicidade e do serviço 
abnegado. Nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, 
tantas vezes praticados pelo Fundador, se faz referência à forma 
mais perfeita de humildade: "desejar e escolher a pobreza em vez 
da riqueza, a desonra em lugar de honrarias, a fim de imitar e 
ser mais como Cristo".3 Sem dúvida alguma, este é o modo de 
proceder que o Bem-aventurado Francisco Jordan indicou para 
todos os seus filhos espirituais.

3 LOYOLA, S. Ignácio. Exercícios Espirituales (Segunda Semana), Santander,   
Ed. Sal Terrae, 1990, p.107.
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TORNEM CONHECIDA A SOCIEDADE

“Que o crescimento da Sociedade (...) 
seja do maior interesse para todos vocês filhos 
amados. Promovam o bom nome da Sociedade 
através de seu exemplo e sejam em toda parte 

o doce perfume de Cristo (...). 
Tornem conhecida a Sociedade, promovam suas 
publicações, busquem benfeitores (para apoiar 
candidatos carentes) e que a Sociedade cresça 

dia após dia para a maior glória de Deus.”

23. Como faz um jardineiro, o Bem-aventurado Francisco Jordan 
se dedicou inteiramente para fazer nascer, crescer e expandir a 
Sociedade pelo mundo inteiro. Uma obra que continua dando 
frutos até os dias de hoje, porém que precisa da participação real e 
contínua de todos os salvatorianos. Para cumprir esta finalidade, 
o Fundador ratificou: "o crescimento da Sociedade seja 
do maior interesse para todos" . Se trata, antes de tudo, 
de um chamado a não se acomodar em um modo de viver 
salvatoriano de tipo rotineiro e opulento. A participação é 
um compromisso irrenunciável para todos, pois sem o qual a 
Sociedade adoece, não se desenvolve e o espírito do Fundador 
se desvanece. Os salvatorianos que restringem seu modo de 
pensar tão somente nos horizontes de seu próprio contexto, 
correm o risco de atrofia e de apagar o impulso de expansão da 

VII
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Sociedade em todos os níveis. É por isso que o Fundador insiste 
no envolvimento real de todos e de cada um para salvaguardar 
a finalidade da Sociedade, formando sempre novos missionários 
para tornar conhecido, amado e seguido a Jesus, o Divino 
Salvador, o enviado de Deus Pai. Por isso, ajudemos pois que "a 
Sociedade cresça dia após dia para a maior glória de 
Deus" , superando a tentação de permanecer fechados em nosso 
pequeno mundo, dando as costas a uma porção da humanidade 
que sofre e sem conhecer Jesus Cristo, que nos chama a uma 
vida de comunhão com o único Deus Verdadeiro.

24. Ao mesmo tempo, o Bem-aventurado Francisco Jordan pede 
aos Salvatorianos que sigam o seu exemplo de promover o " bom 
nome da Sociedade" e, ao mesmo tempo, por palavras e 
ações, busquem ser "…em toda parte o doce perfume de 
Cristo" . Seria um erro, por certo, pensar que a Sociedade se 
tornará conhecida investindo somente em grandes eventos ou 
realizando saltos espetaculares. Como se sabe, a Sociedade não 
se desenvolveu de uma só vez, mas aos poucos, humildemente 
como faz um pequeno perfume, puro e concentrado que perfuma 
todo o ambiente. A Sociedade se propagou através de um número 
sem fim de salvatorianos que, 
ainda nos tempos atuais, por 
sua maneira de ser e de agir, 
por suas palavras e ações, em 
contextos difíceis de missão, 
são uma presença de vida 
entregue por Jesus Cristo, 
sem fazer ruídos e sem tocar 
trompetes. Semelhante a um 
pouco de fermento que faz 
toda a massa crescer, também 
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a Sociedade cumpre seu propósito, ajudando a Igreja a crescer 
em espírito de comunhão, testemunho e missão.

25. Além da força do testemunho, o Fundador nos sugere 
tornar conhecido o apostolado da Sociedade desta 
forma: "…promovam suas publicações e busquem 
benfeitores" . Em sua época, as publicações se constituíam o 
meio mais moderno de evangelização, que aos olhos de hoje 
parecem extremamente simples. Hoje, porém, temos à nossa 
disposição ferramentas editoriais muito mais avançadas, 
sobretudo com as redes das novas tecnologias de comunicação, 
com a impressionante capacidade de alcançar milhões de pessoas 
ao mesmo tempo. Imbuídos da visão do Fundador, como não 
nos sentirmos desafiados a utilizar das redes de comunicação 
para evangelizar, informar e comunicar aquilo que somos e 
tudo aquilo que realizamos? Embora seja importante lembrar 
que os meios de comunicação, de modo geral, não substituem 
as relações pessoais do apostolado e tampouco a experiência de 
comunidade. Por outro lado, se havia algo de característico no 
estilo do Bem-aventurado Francisco Jordan foi de nunca propor 
o apostolado de maneira individual. O que ele mais buscou 
foi unir as forças de uns com outros, para a mesma finalidade 
evangelizadora da Igreja. Portanto, não há nenhum sentido 
fazer as coisas isoladamente. Ao contrário disso, o Fundador nos 
convida a buscar a sinergia com pessoas e grupos (benfeitores) 
que apoiam as obras apostólicas da Igreja e da Sociedade, como 
também de "…apoiar candidatos carentes" . Gostaria ainda 
de salientar que para o Bem-aventurado Francisco Jordan as 
publicações e os benfeitores são como duas faces da mesma 
moeda. Nunca estão separadas. Um alimenta o outro na mesma 
finalidade da Sociedade.
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VIII
AJUDEM AS MISSÕES 

“Ajudem as missões (...) da Sociedade, 
não só através da oração e sacrifícios, 
mas também obtendo apoio para elas (...) 
Que nada seja considerado pequeno para promover 
o crescimento do Reino de Deus!”
26. Todo salvatoriano precisa escutar este grito do Fundador: 

"ajudem as missões da Sociedade" . E talvez o primeiro 
e mais importante a fazer é entender nossa identidade como 
missão, porque "ser salvatoriano" é muito mais do que cumprir 
tarefas ou fazer coisas para os outros. A missão nasce de nossa 
relação pessoal de amor com Jesus, nosso Salvador, que nos 
fez conhecer a Deus como nosso Pai. A missão requer doação 
total e tempo integral. Além do mais, a missão não se realiza 
baseada na nossa própria ideia ou se expressa através de nossos 
esforços voluntaristas. Ao fazer deste modo, o que se faz notar 
é tão somente um desejo de autorrealização pessoal ou da busca 
de aplausos. Assim, escutemos a recomendação do Fundador 
para ajudar a Sociedade a cooperar na missão de Jesus Cristo, 
plenamente convencidos de que sem Ele nada podemos fazer 
(cf. Jo 15,5). Além do mais, vale a pena lembrar que no 
relato dos Atos dos Apóstolos, não são eles os protagonistas. 
O protagonista é o Espírito de Cristo Ressuscitado que envia, 
acompanha e guia a comunidade dos apóstolos em direção à 
missão. Entendido deste modo, o Fundador frequentemente 
dizia que nós Salvatorianos, nada somos sem a força do Espírito 
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Santo. Nada podemos realizar sem estar em comunhão com 
Jesus Cristo, o qual nos chama e nos envia para que todos 
conheçam o rosto misericordioso do Deus Vivo e Verdadeiro..

27. Ao expressar este grito de "ajudem as missões" , não há 
dúvidas de que o Fundador tinha em mente as necessidades 
e sofrimentos dos salvatorianos que atuam nas periferias do 
mundo. Salvatorianos que em diferentes contextos anunciam 
o Evangelho àqueles povos e grupos humanos, nos quais Jesus 
Cristo e seu Evangelho não são conhecidos. Ou quem sabe tal 
anúncio está ainda em seus inícios e, portanto, o Deus Vivo 
e Verdadeiro não é ainda conhecido e amado. Além do mais, 
vale a pena ter presente os 2 pilares que foram indicados pelo 
Fundador. Por um lado, o valor da "oração e sacrif ícios" 
e, por outra parte o necessário "apoio financeiro" para a 
manutenção das missões. O primeiro, trata de fomentar a oração 
pelos missionários e de sentirmo-nos corresponsáveis através da 
comunicação constante com aqueles que são missionários além 
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de nossas fronteiras. Por outra parte, o Fundador recomenda 
nosso interesse em buscar, receber e agradecer o apoio de 
pessoas benfeitoras que contribuem com as obras salvatorianas. 
Onde quer que haja missão salvatoriana, sempre vão unidos 
estes 2 pilares indicados pelo Fundador: oração (com sacrifícios) 
e recursos (humanos e financeiros). 

28. Existe ainda outro aspecto da missão mencionado pelo 
Fundador, isto é, de ser generosos nas pequenas coisas e de 
compartilhar do pouco que temos à disposição. Neste contexto 
podemos compreender a recomendação: "que nada seja 
considerado pequeno para promover o crescimento do 
Reino de Deus" . Tem aqui um chamado à generosidade e 
à confiança na Providência de Deus. Se o Fundador estivesse 
vivo em nosso tempo, seguramente ele nos faria um alerta sobre 
a “doença do consumismo” que já se instalou em muitas de 
nossas casas. Suponho que todos nós já tenhamos encontrado 
confrades que, movidos pela ambição, têm quase tudo, porém 
se nota que vivem anestesiados na alma, sem nenhum ardor 
por sua vocação-missão. Seguindo o exemplo de seu Fundador, 
a missão salvatoriana está orientada a tornar-se cada vez mais 
parecida com a kenosis de Cristo (cf. Fl 2,1), através de uma 
vida despojada, que será fecunda e dará frutos se de verdade 
aprendemos a compartilhar o pouco que somos e o pouco que 
temos à nossa disposição. A pouca farinha, se compartilhada, 
torna-se pão para todos. Quanto mais impulsamos o sentido de 
unir forças e de fomentar o espírito de comunhão, mais atraente 
e fecunda será a presença da Sociedade no mundo. 
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COM UM CORAÇÃO GRANDE E AMPLA DISPOSIÇÃO

“Como Deus ama aquele que dá com alegria, 
façam tudo o que corresponde com sua vocação, 

com um coração grande e ampla disposição. 
Afastem-se do pessimismo excessivo, que é uma 

das armas mais perigosas de nosso inimigo.”
“Continuem fazendo o bem, filhos amados 

e trabalhem com todas as suas forças para a 
glória de Deus e a salvação das almas. 

O tempo é breve, mas a recompensa 
em troca é grande.”

29. O Fundador conclui sua carta encorajando-nos a seguir em 
frente e de assumir a missão sem colocar condições. Ele nos 
convida, em comunhão com toda a Sociedade, a viver nossa 
vocação salvatoriana "com um coração grande e ampla 
disposição" . Aqui, como vimos anteriormente, de forma 
muito gráfica, o Fundador está falando como ele mesmo 
viveu sua vocação e o modo como serviu a Igreja. Mais do 
que palavras, a vida do Bem-aventurado Francisco Jordan é 
análoga àquelas pessoas que se colocam no caminho de Jesus, 
dispostas a arriscar tudo para servir aos demais com alegria. 
Por isso mesmo, a vocação salvatoriana nada tem a ver com 
um estilo de vida medíocre e sem aspirações. Pelo contrário, 

IX
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o que o Fundador sempre quis ver em seus filhos amados, são 
atitudes de disponibilidade, de despojamento e mobilidade 
missionária. Mais do que com discursos, sua história vocacional 
é uma mensagem que nos encoraja a crescer em santidade, a 
aprofundar nosso encontro com Aquele que nos leva a conhecer 
o Deus Vivo e Verdadeiro e testemunhar o Evangelho, como 
um caminho que dura a vida inteira. 

30. Nesta última exortação, o Fundador assevera com 
determinação: "afastem-se do pessimismo excessivo" . 
Ninguém mais do que ele para saber quão facilmente 
somos levados por uma visão pessimista ou de desânimo, 
especialmente quando os problemas sobrepassam as nossas 
forças. Na verdade, causamos enormes danos à comunidade 
quando nos domina o espírito do pessimismo, da amargura 
ou do desânimo. Essas são situações geralmente muito tristes 
porque parece que já ninguém crê na ação do Espírito de 
Deus. O que prevalece é uma posição encerrada em um único 
ponto de vista de que tudo está mal e/ou está morrendo. Em 
vez disso, é justamente o Espírito Santo que nos cura destas 
lamentações estéreis e do pessimismo. Vale a pena lembrar das 
inúmeras vezes que o Fundador nos convida a colocar nossa 
total confiança na Providência de Deus e de recomeçar sempre 
que necessário. Assim que, frente aos tempos difíceis atuais, é 
de grande consolo escutar esta recomendação de não nos deixar 
adoecer ou esmorecer pelos obstáculos presentes nos diversos 
contextos de nossa missão. Não deixemos que o pessimismo e 
os sentimentos negativos nos envelheçam por dentro! 

31. O Fundador termina sua carta circular com estas palavras: 
"continuem fazendo o bem, filhos amados..." Com 
renovado ardor, convida a prosseguir nossa missão levando no 
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coração o forte desejo de trabalhar para a "glória de Deus 
e a salvação das almas" . Ou seja, através dessa expressão 
conhecida ao longo dos tempos – que inspirou tantos santos 
em sua consagração e serviço à Igreja – o Bem-aventurado 
Francisco Jordan quis que fosse também este o fim último de 
sua obra apostólica. Portanto, a finalidade última da Sociedade 
e tudo o que realizamos não é glorificar a nós mesmos. Muito 
pelo contrário, para o Fundador esta finalidade se busca na 
vida doada aos demais e no cumprimento da vontade de Deus. 
"Trabalhem com todas as suas forças..." , escreveu o 
Fundador como que para enfatizar de não caímos na tentação de 
buscar a glória do mundo, o bem-estar pessoal e as honras, em 
vez de servir aos demais 
para a glória de Deus 
e para salvação de 
nossos irmãos. Pois a 
verdadeira glória de 
Deus é a que manifesta 
sua presença de 
perdão, de amor, de 
misericórdia e salvação 
no mundo. Portanto, o 
Fundador nos pede que 
tenhamos a bravura de 
não desistir da missão 
de glorificar o Pai com 
todas as nossas forças 
(palavra e ação) para 
que todos tenham vida, 
além de todos os limites 
e medidas.  
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CONCLUSÃO
32. Antes de finalizar esta mensagem fraterna, gostaria, o quanto 

antes possível, dizer-lhes que o relato do sonho descrito no 
início desta carta não é de todo verdadeiro. Não é verdade que 
eu tive tal sonho e igualmente não é verídica a história de que 
encontrei a carta do nosso Fundador sobre a mesa do meu 
escritório. No entanto, gostaria de afirmar sim que esta carta 
existe. É autêntica e se encontra nos arquivos da Casa Mãe. 
Se trata de uma carta circular (escrita em latim e alemão) que 
o Fundador, no Domingo da Paixão de 1913, enviou para toda 
a Sociedade por ocasião dos 1600 anos do evento do Triunfo 
da Santa Cruz, ou seja, do ano de 313 quando o Cristianismo 
se tornou uma religião legal do Império Romano. Ao ter este 
documento em minhas mãos, o que por primeiro me chamou 
atenção foi a atualidade de cada uma das 9 recomendações que 
o Fundador desejou enfatizar em seu tempo. Exortações que são 
dirigidas a cada salvatoriano, como faz um pai que ama e que se 
preocupa com o crescimento de seus filhos.

33. Como disse antes, ao estudar estas recomendações – que 
no original são muito mais extensas do que aqui por mim 
sintetizadas – deixei-me tocar pelo grande afeto com o qual o 
Fundador se dirige a seus “companheiros de missão”, chamando-
os: "filhos amados". Ainda que o Fundador tenha escrito 
esta carta particularmente para os membros da Sociedade, creio 
os conteúdos aqui descritos são para TODOS os salvatorianos 
e salvatorianas (leigos, religiosas e religiosos). Todos seus filhos 
e filhas espirituais que estão pelo mundo. Gostaria, portanto, 
de convidar todos os salvatorianos e salvatorianas a meditar 
e assimilar esta mensagem do Bem-aventurado Francisco 
Jordan, principalmente por seu caráter espiritual e formativo. 
Mais do que conteúdos abstratos ou teóricos, os temas aqui 
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mencionados tocam uma espiritualidade salvatoriana vital e 
profunda, acompanhada por uma vida de sentido e gestos de 
santidade apostólica.

34.  Convido-os, portanto, a tomar o devido tempo para ler este 
documento uma segunda vez, tentando de imaginar o Fundador 
dirigindo estas recomendações a cada salvatoriano(a), em 
qualquer lugar e situação em que nos encontramos. De mais a 
mais, além dos modestos comentários aqui apresentados, que 
cada qual responda esta pergunta: que outras observações e 
sentimentos as palavras do Fundador fazem eco em seu coração? 
Desejo enfim que esta mensagem escrita – entre tantos outros 
recursos à nossa disposição – nos ajude a viver na força do espírito 
do Bem-aventurado Francisco Jordan, caminhando unidos na 
mesma direção (na Sociedade e com os outros ramos da Família 
Salvatoriana) para que juntos ajudemos a Igreja a levar Jesus 
Cristo a todos os lugares e contextos, tanto geográficos como 
existenciais.

35. Finalmente, por ocasião das festas natalinas, gostaria de saudá-
los na celebração festiva do nascimento de Jesus Cristo: a luz que 
brilha na escuridão do mundo e dá sentido à nossa consagração 
salvatoriana. Não esqueçamos que a Festa do Natal do Salvador 
tem um lugar fundamental em nossa comunidade fraterna 
e apostólica. O nascimento de Cristo Salvador é nossa festa 
religiosa por excelência, porque nela reconhecemos o nome 
e o rosto do amor de Deus Pai que "veio para buscar e salvar 
o que estava perdido" (Lc 19,10). Nenhum salvatoriano está 
excluído, nenhum de nós pode se sentir estranho ou distante de 
proclamar essa mensagem para o mundo.

36. Sabe-se que por razões pastorais, em alguns contextos 
é impossível celebrar a festa do Natal do Salvador em 
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comunidade. Entretanto, renovo o apelo a que busquem um 
outro dia adequado para celebrar em comunidade essa festa, 
que é a festa principal de nossa Sociedade. Além disso, como 
em outros anos, convido-os para que na noite santa de Natal, 
não se esqueçam de se deter diante do Presépio e rezar uns 
pelos outros, especialmente pelos missionários e pelos idosos. 
E juntos peçamos a intercessão do Bem-aventurado Francisco 
Jordan para que nos ajude a viver o Natal do Salvador com 
profundidade e adoração interior. Ele por sua intercessão, nos 
ajude bem acolher o rosto do Deus Vivo, que vem para estar 
conosco e nos ensinar a estender a mão a nossos irmãos e irmãs 
menores e necessitados.

37. Em nome dos membros do Conselho Geral, Secretários e demais 
colaboradores, desejo a todos vocês, meus melhores votos de 
um Feliz e abençoado Natal do Salvador e abençoado 2023. 
Muito obrigado!

Superior Geral

Marko Ivan Rupnik - Natividade, 2011. Catedral de São Sebastião, Bratislava



Francisco Maria da cruz Jordan

Filhos aMados

saúde e paternal bênção no senhor

I. Em todas as coisas e em todos os lugares, 
mantenham sempre diante dos olhos, a sua santa vocação 
que é a de moldar Cristo em si mesmos e naqueles que estão ao seu redor. 
Para que vocês possam manifestar isto, 
estejam muito atentos em observar fielmente as Constituições…

II. Vocês superiores que estão encarregados de seus irmãos, 
vigiem (...) sejam constantes, tanto se é oportuno ou como se é inoportuno, 
denunciem, questionem, corrijam com toda a paciência e sabedoria… 
Entretanto, vocês os filhos, obedeçam aos seus superiores 
(como pais em Cristo) e se submetam a eles, pois eles cuidam de vocês…

III. Observem o mandamento do Senhor com a maior diligência: 
que vocês se amem uns aos outros. Observando isto, 
todos saberão que vocês são discípulos do Divino Salvador. 
Assim, vocês serão imitadores dos santos apóstolos, 
que tinham um só coração e uma só alma. 
Onde há amor, aí se encontra Deus; onde se encontra Deus, 
aí existe paz. O amor de Cristo nos congrega na unidade…

IV. A Sociedade porque está destinada a todas as nações, 
permanece conectada a todos os povos. 
Portanto, incluam a todos com o mesmo amor, 
sem fazer distinção de raças ou de nações…

V. Promovam continuamente o espírito de oração (...) 
Contemplem diariamente se Jesus é o tesouro que está em seu coração, 
para que sejais iluminados e abrasados pelo fogo do seu amor (...)
Sejam amigos de nosso Salvador no tabernáculo santo (...) 
Façam da leitura espiritual como grande alimento da alma (...). 
O exame de consciência ajude a recuperar o ânimo e impulsar a um 
crescimento ainda maior. Que sua aspiração mais agradável seja que 
todas as gerações bendigam a nossa Bem-aventurada Mãe e Rainha (...), 
venerando-a diariamente através do santo Rosário.



VI. Uma vez que Deus dá a graça aos humildes de progredir 
em sua própria santificação e na santificação dos demais (...) 
pratiquem de bom grado exercícios de humildade, 
como tem sido o costume em nossa Sociedade desde o princípio. 
Tenham presente imitar o Divino Salvador, 
que lavou os pés de seus discípulos (...) e disse: 
"Eu vos dei o exemplo, para que façam assim como eu fiz com vocês".

VII. Que o crescimento da Sociedade (...) 
seja do maior interesse para todos vocês filhos amados. 
Promovam o bom nome da Sociedade através de seu exemplo 
e sejam em toda parte o doce perfume de Cristo (...). 
Tornem conhecida a Sociedade, promovam suas publicações, 
busquem benfeitores (para apoiar candidatos carentes) 
e que a Sociedade cresça dia após dia para a maior glória de Deus.

VIII. Ajudem as missões (...) da Sociedade, 
não só através da oração e sacrifícios, 
mas também obtendo apoio para elas (...) 
Que nada seja considerado pequeno para promover 
o crescimento do Reino de Deus!

IX. Como Deus ama aquele que dá com alegria, 
façam tudo o que corresponde com sua vocação, 
com um coração grande e ampla disposição. 
Afastem-se do pessimismo excessivo, 
que é uma das armas mais perigosas de nosso inimigo.
Continuem fazendo o bem, 
filhos amados e trabalhem com todas as suas forças 
para a glória de Deus e a salvação das almas. 
O tempo é breve, mas a recompensa em troca é grande.

Roma, Casa Mãe SDS, Domingo da Paixão, 1913  



A um jovem 
que gostAriA de se tornAr sAlvAtoriAno  

Fique em casa!
se esta ideia te deixa inquieto e ansioso,

porque somente teus próprios ideais e desejos 
não serão o suficiente para seguir este caminho.

Não venha até nós 
se para você a Igreja ainda é como uma madrasta

e você não a ama como uma mãe; 
Não venha até nós 

se você não estiver disposto 
a doar-se completamente e sem reservas, 

a esta saudável loucura;
Não venha até nós 

se você acha que com isso fará 
um grande favor à Sociedade do Divino Salvador.

Entretanto...
Venha se você deseja viver uma relação pessoal 

de autêntica amizade com a Pessoa de Jesus Cristo.
Venha se para você o Evangelho e o serviço aos outros, 

está ao centro de tua vida.

Venha se você tiver costas largas
suficientemente fortes; 

um espírito alegre e generoso;
uma mente flexível e aberta

e um coração maior do que o mundo.

Venha se você gosta da alegria 
e de rir com os outros e... às vezes, 

até rir de si mesmo.

Venha... porque conhecer o Divino Salvador 
e torná-lo conhecido com palavras e obras

será a melhor coisa que poderá acontecer em tua vida.
Pois tudo, absolutamente tudo, se resolve a partir daí.

Milton Zonta SDS
(Poema inspirado num texto de Pedro Arrupe, S.J.)
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