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“Se queremos corresponder
à nossa missão,
se queremos ser apóstolos…
precisamos ser pessoas de oração!”

Francisco Jordan - 5 de janeiro de 1900

Um diálogo entre dois Franciscos
Francisco Jordan e Papa Francisco
nos falam de Santidade
A alegre notícia da beatificação
1. Estimados confrades, há um dito popular que diz: “O Arco-íris
brilha depois da tempestade”. Este tem sido o sentimento que nós
Salvatorianos temos vivido neste período muito particular de
2020. Nos primeiros meses do
ano fomos envolvidos por uma
experiência inédita com uma
pandemia de consequências
trágicas e dolorosas em todo
o mundo. Porém, em meio
à escuridão da tempestade
que causou uma inevitável
mudança de época para todos,
vimos brilhar a luz do sol com
uma notícia por nós esperada
há muito tempo: o anúncio da
Beatificação do Padre Francisco
Jordan, no dia 15 de maio
Pe. Milton Zonta, SDS
de 2021. Um evento único
Superior Geral
e irrepetível! Ainda que não
tenhamos chegado ao tempo da pós-pandemia, é nosso desejo
celebrar, agradecer e compartilhar o testemunho de santidade
apostólica demonstrado por nosso Fundador, Padre Francisco
Maria da Cruz Jordan.
3

2. Vemos agora com alegria este reconhecimento da Igreja que
propõe a todos os cristãos a santidade de Francisco Jordan como
uma luz de Deus que brilha na noite do mundo. Acolhemos este
acontecimento como um tempo favorável para dar a conhecer sua
história de autenticidade evangélica e manifestar a beleza de sua
espiritualidade e carisma apostólico. Mais que um momento de
euforia exterior, é nosso desejo olhar este evento como um tempo
de graça que nos convida a reafirmar nosso compromisso de
trabalhar juntos como Família Salvatoriana, fortalecendo nossos
laços de comunhão com a toda Igreja.
3. O anúncio da data de beatificação de nosso Fundador se constitui
num forte apelo do Espírito de Deus Salvador a fazermos uma pausa
em nosso tempo cotidiano pessoal e institucional. Um chamado
a olhar para além de nossas
preocupações habituais; um
convite para refletir sobre
o sentido deste sinal neste
momento especial de nossa
história salvatoriana. Pode ser
que este evento exija, antes
que tudo, infundir uma nova
etapa em nossa Sociedade,
Pe. Joachim Stencel
no sentido de reafirmar,
Cracóvia (PL)
assimilar, aprofundar e viver
nossa vocação de sermos “santos e apóstolos”. É um momento
para olhar mais de perto nossa vocação de sermos santos, desde
a perspectiva única e extraordinária da existência de Francisco
Jordan. Uma oportunidade para desenvolver em nós a mesma
disposição interior, que ele anotou durante os exercícios espirituais
4

em preparação de sua ordenação presbiteral: “Tudo em ti é sagrado!
(...) Torna-te sagrado! Por isso, sê inteiramente santo!” (DE I 132,5).
4. Durante esse tempo de “confinamento” tive a oportunidade de ler
um comentário sobre a Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate”
(GE) do Papa Francisco1. Ainda que a Exortação Apostólica seja
dirigida a todo o Povo de Deus, fiquei surpreendido e maravilhado
com as afinidades que há entre os ensinamentos do Papa Francisco
e as anotações espirituais de nosso Fundador. No decorrer da
leitura, por diversas vezes, me vi contemplando a beleza da vocação
humana e particularmente salvatoriana do “Bem-aventurado
Francisco Jordan”, através de sua vida interior profunda, apostólica,
alegre e doada aos demais.
5. Por isso o que pretendo oferecer-lhes são algumas considerações
que ajudam perceber a profunda relação que pode ser estabelecida
entre os elementos-chave do chamado à santidade, apresentados
pelo Papa Francisco no documento “Gaudate et Exsultate”, e alguns
ensinamentos da vida de Francisco Jordan, tal como ele anotou em
seu Diário Espiritual. Devo confessar que, ao entrar neste assunto,
em algumas ocasiões, tive a impressão de estar acompanhando
um “diálogo entre os dois Franciscos” (Papa e Fundador), falando
sobre o caminho à santidade apostólica. Em resumidas palavras,
o que eles nos dizem é que não tenhamos medo da santidade. Ou
melhor, que todos podemos chegar a ser “santos da porta ao lado”
(GE 7) e que vale a pena tentar.
6. Gostaria ainda de explicar que este texto tem a forma de uma carta
fraterna que pede uma leitura pausada para melhor compreender a
1 PAREDES, José Cristo Rey García. “Llamados a ser santos - Comentarios a Gaudete et Exsultate para la vida consagrada”, Publicaciones Claretianas, 2018, p. 9 - 48.
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ideia central dos temas aqui propostos. O que lhes recomendo é lêla com atenção, destacando aqueles horizontes e possíveis intuições
que possam surgir ao nos aproximarmos do “modelo de santidade”
de Francisco Jordan. Como também os apelos à conversão que
estas mesmas intuições nos fazem. Da mesma maneira que para
cada bem-aventurança o Papa Francisco propôs uma oportunidade
concreta de santidade, repetindo: “Isto é santidade!”, proponho
igualmente ao final de cada um dos temas uma atitude concreta:
“Assim é o caminho salvatoriano à santidade!” Porém, de uma coisa
podemos estar seguros: se de fato queremos ser autênticos santos
apóstolos, para além de uma existência medíocre, então precisamos
ser “homens de Deus”, seguindo as pegadas do “Bem-aventurado
Francisco Jordan”, abraçando o seu ideal de viver como um apóstolo
para além-fronteiras.

Santidade é viver em profundidade
7. Em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco
nos pede que tenhamos como objetivo principal “fazer ressoar mais
uma vez o chamado à santidade” (GE 2). A vocação à santidade não
significa afastar-se do mundo e de seus perigos. Mas consiste em
viver a vida com profundidade e encontrar Deus no dia a dia de
nossa experiência-existência, abraçando com todos os seus riscos
a novidade cristã da dinâmica da Encarnação. Por isso, o Papa
recomenda, sem excluir ninguém, para sermos santos nos tempos de
hoje “com os seus riscos, desafios e oportunidades” (GE 2). Na leitura
dos manuscritos espirituais de Francisco Jordan, encontramos
alguém que não se contentou com a complexa e conflitiva
realidade de seu tempo, vivendo na mediocridade de uma vida
sem nenhum proveito ou horizonte. Ele levou a sério o Evangelho
de Jesus Cristo imerso na oração: “ajuda-me, Senhor, mostra-me os
6

caminhos...”, consciente de seu chamado para colaborar com Deus
naquele concreto momento histórico: “Ai de mim, Senhor, se eu não
te anunciar aos homens!” (DE II 2,3).
8. Nas pegadas do Fundador, podemos compreender exatamente
o que o Papa Francisco nos pede hoje de não viver uma “vida
medíocre, superficial e indecisa”, afastada de Deus (GE 1). Neste
sentido, chama nossa atenção
a determinação de Francisco
Jordan de persistir no caminho
de ser um sinal visível do
amor de Deus no mundo.
Isto se observa no desejo
profundo que habitava em seu
coração: “Tua primeira e mais
Pe. Mario José Pulido Pulido
importante aspiração é e deverá
Xoxocotla (ME)
ser sempre a de te tornares santo
e agradável a Deus, e de viver e morrer assim (...) Torna-te grande
diante de Deus e não diante do mundo!” (DE I 31,3). O que ele
manifesta vai muito mais além que uma ação exterior pragmática
e momentânea; é na verdade a disposição interior de percorrer
um longo e progressivo caminho de configuração com o Senhor,
ou seja, de estar no mundo ao modo de Jesus, tal como fizeram
os apóstolos. Este era o segredo de sua vida espiritual profunda:
“Torna-te intensamente contemplativo, caminha sempre na presença
de Deus e entretém-te com Ele!” (DE I 180,5).
Abraçar um caminho de crescimento espiritual
que nos faz grandes diante de Deus e não diante do mundo,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}
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O rosto mais belo da Igreja
9. Ao falar dos santos, geralmente a primeira coisa que pensamos
são aquelas pessoas reconhecidas como modelos de santidade. De
fato, nos precederam neste caminho uma “nuvem de testemunhas”
(GE 3) que nos estimulam a seguir em frente. Entretanto, a
realização da vocação à santidade, como explicou o Papa Francisco,
não se mostra unicamente nas pessoas com feitos heroicos
particulares, mas também naquelas pessoas entre as quais: “podem
estar a nossa própria mãe, uma
avó ou outras pessoas próximas
de nós” (GE 3) que viveram
heroicamente os desafios que
surgiram em suas vidas. A partir
desta perspectiva, podemos nos
aproximar do testemunho de
santidade de Francisco Jordan.
Não encontramos nele um modo
de viver a santidade a partir de
coisas extraordinárias ou de
Pe. Jokin Antony Nirmal Suranjan fenómenos místicos. O que
Chilaw (SL)
o caracterizava era o fato de
inspirar-se na força interior de um grande número de testemunhos
referenciais de fé e de vida, que o conduziam a ser um instrumento
de Deus no mundo. Na verdade, ele abraçou o clamado de viver
uma fé autêntica na vida diária, como bem o descreve nesta
anotação: “devemos procurar fazer bem nossas ações diárias, mesmo as
mais ordinárias, pois a santidade consiste mais nisto do que em ações
extraordinárias...” (DE I 33,5). A santidade na cotidianidade estava
no centro de sua espiritualidade.
8

10. O Papa Francisco faz ver que “os eventos decisivos da história”
tiveram sempre a marca de pessoas “sobre as quais nada se diz nos
livros de história” (GE 8). Estas pessoas representam o verdadeiro
e “mais belo rosto da Igreja” (GE 9), porque nos aproximam de
Deus e de todas as suas criaturas a partir da capacidade de viver
em profundidade a kenosis de Jesus, até o total despojamento
de si, para tornar-se doação completa e absoluta. Por isso é
que precisamos considerar o testemunho de tantos santos
desconhecidos. Gostaria de recordar que justamente na “Festa de
Todos os Santos” (conhecidos ou não), Francisco Jordan viveu
uma experiência que o marcou para sempre, que ele relatou como
um “pacto entre o Onipotente e sua ínfima criatura” (DE I 202 –
205). Ele, “a mais indigna criatura”, retornava frequentemente a
este acontecimento da presença providente e amorosa de Deus em
sua vida. Esta experiência o sustentava a seguir em frente em seu
projeto apostólico de converter-se em tudo para todos, anulandose a si mesmo para ser sinal eloquente do Deus único e verdadeiro
no mundo.

{

Viver a santidade na cotidianidade
até a kenosis total de si mesmo,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

}

Testemunhar cada um por seu caminho
11. Todos somos chamados a dar testemunho do evangelho de Jesus
Cristo a partir de uma vida de santidade, ainda que seja cada um
por seu caminho. Esta vocação, assim recorda o Papa Francisco,
se estende a todos os batizados: “O Senhor faz a cada um de nós,
o chamado que dirige também a ti: ‘Sede pois santos, porque eu sou
santo’ (Lv 11,45; cf. 1Pd 1, 16)” (GE 10). Cada um de nós necessita
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discernir seu próprio caminho para responder a este chamado de
tirar o melhor de si para realizá-lo, abrindo-se à graça incessante
do Espírito recebido no batismo. Francisco Jordan se identificava
plenamente com esta visão da vocação universal à santidade. Ele
estava convencido de que a santidade apostólica, não era uma
prerrogativa apenas de alguns, mas um dom que Deus dá a todos,
como ele mesmo expressa nesta anotação: “É vontade de Deus, e,
portanto, verdade, que todos devemos ser santos. Por isso, é igualmente
verdade que o podemos” (DE I 79,2). A graça do batismo é uma
semente que em todos precisa frutificar!
12. Entretanto, isso não significa que existe um único caminho que
conduza à meta prevista e que todos tenham que trilhá-lo da mesma
forma. O Papa Francisco enfatiza que não se trata simplesmente de
“copiar” a vida de um determinado santo: “Há testemunhos que são
úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiálos (...) Importante é que cada fiel entenda o seu próprio caminho...”
(GE 11). Também nesta perspectiva, chama nossa atenção a
maneira própria de Francisco Jordan de discernir, rezar e assumir o
dom particular de sua vocação de Fundador. Ainda que ele tenha
conhecido a sabedoria espiritual dos grandes santos da Igreja,
não reduziu a santidade à imitação de um modelo particular. Ele
buscou seu próprio caminho: “Senhor, oxalá eu realize (meu plano)
para a tua glória, com a ajuda da tua graça! Ajuda-me Tu, porque
eu sou muito indigno e fraco. Senhor, quando fundarei tudo para ti,
meu Amado?” (DE I 153,4). Ele não orientou sua vida seguindo a
“uma estrela”, mas sim que respondeu sua vocação na perspectiva
de uma constelação de santidade.
Pessoas que são no mundo um testemunho autêntico,
por meio de sua criatividade e de sua própria singularidade,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!
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{

}

A santidade escondida de todos os dias
13. O testemunho dos santos de ontem e de hoje é a verdadeira luz da
Igreja. No entanto, entre as diferentes formas de “refletir a santidade
de Deus neste mundo”, o Papa Francisco nos chama a atenção
sobre a santidade pequena, cotidiana e oculta. Entre os estilos de
santidade que nos precederam, como Santa Brígida, Santa Teresa
D´Ávila, Santa Catarina
de Sena e tantas outras, ele
não esqueceu das “mulheres
desconhecidas ou esquecidas,
cada uma a seu modo” (GE
12), que foram verdadeira
luz de uma santidade
menos “aparente”, mas
extraordinária para Igreja
Pe. Patrick Mgumba
e no mundo. É muito
Kipkaren (KE)
interessante observar nos
escritos de Francisco Jordan citações com o pensamento de Ângela
de Foligno, Catarina de Sena, Teresa D´Ávila, Rosa de Lima e outras
santas mulheres que o inspiraram a buscar a Deus. A santidade de
estas santas mulheres, conhecidas e em outras humildes e ocultas,
fez parte da personalidade e aspiração mais profunda do fundador,
como ele mesmo expressa nesta nota: “Santa Teresa, roga por mim!”
(DE II 88,2).
14. O Papa Francisco nos faz entender que a santidade não está
reservada somente a um grupo privilegiado de “escolhidos”, como
bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas ou de pessoas que viveram
como exemplos extraordinários de santidade na história. “Todos
somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio
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testemunho nas ocupações de cada dia...” (GE 14). Poderíamos dizer
que este modo de valorizar as imensas possibilidades de santidade,
escondidas na cotidianidade, como fermento na massa ou igual ao
pequeno grão de mostarda (Mt 13)
é muito próximo ao testemunho
de Francisco Jordan. A chamada
santidade do cotidiano, sem
se deixar ver, era exatamente
aquilo que o Fundador queria
viver: “Não compareças onde não
for necessário, mas prefere ficar
sempre oculto e desconhecido! Isto
Pe. Paul Tran Van Duong
será mais útil para o teu progresso”
Gosford (AS)
(DE I 62,6). Ele demonstrou um
modo de trabalhar constante, sempre disponível e de estar contente
por fazer bem todas as coisas. Mais do que buscar reconhecimento
de outros, ele preferia a consolação de sentir-se acompanhado
por Deus.

{

Viver de modo extraordinário o serviço ordinário,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

}

A santidade dos pequenos passos
15. Um modelo simples e que está ao alcance de todos para viver a
santidade é o de crescer dando pequenos gestos. O Papa Francisco
destaca que a santidade cresce em pessoas que mostram pequenos
gestos de amor para com os demais. Gestos sensíveis como: não
falar “mal de ninguém”, escutar “com paciência e carinho”, não
esquecer o pobre, confiar em Deus e em nossa Mãe nos momentos
12

de dor (GE 16). Pequenos gestos que podemos observar nos
demais, mas também torná-los realidade em nós mesmos em
nosso no dia a dia. Francisco Jordan é um exemplo de alguém que
buscou a santidade em gestos concretos e discretos. Semelhante
aos exemplos indicados pelo Papa, o Fundador propunha para sua
vida: “não falarei dos defeitos dos outros, quer se trate de amigos ou
estranhos (...); nem sequer quero pensar nisso. Pelo contrário, quero
pensar em suas virtudes, em suas perfeições, e em meus próprios erros.”
(DE I 87,4).
16. Com efeito a nossa vida se enriquece através dos pequenos exercícios
de santidade que nos fazem viver “de forma extraordinária” o
ordinário (GE 17). Algo que poderia parecer insignificante aos
nossos olhos, pode ser grande aos olhos de Deus. Nas anotações de
Francisco Jordan encontramos uma quantidade destes pequenos
gestos que o ajudavam no caminho à santidade, de um modo
simples e escondido, como este exemplo: “reparte o pão com os
pequeninos, pelo menos uma ou duas vezes por semana! Não te omitas
por qualquer motivo! (...) Prática atos de humildade, exercitandote em ações humildes, como varrer, e outros serviços deste tipo”
(DE I 195,3). Não há dúvidas de que estes e outros pequenos
gestos moldaram a totalidade de sua vida de sentido e sabedoria.
Uma vida feita de pequenos gestos,
revestida de simplicidade e humildade,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

Cada um tem sua missão
17. Santidade e missão são inseparáveis para todos os que se decidem
a seguir Jesus Cristo. O Papa Francisco assim explicou: “para um
cristão não é possível imaginar a própria missão na terra sem concebê13

la como um caminho de santidade” (GE 19). Por conseguinte, não
há missão sem santidade, nem santidade sem missão. Portanto,
a busca da santidade caracteriza a vocação salvatoriana, com esta
intensidade que Francisco Jordan recomendava para si mesmo:
“aspira incessantemente àquela santidade tão necessária para o
desempenho de tua vocação” (DE II 78,3), consciente de que sua
vocação à santidade era profundamente apostólica: “... para que
O conheçam, amem e sirvam, e assim se salvem.” (DE I 202).
18. Ao falar desta dimensão da vocação missionária à santidade, o Papa
Francisco exorta para que não tenhamos medo de dar testemunho
de Jesus Cristo aos outros. A santidade, disse o Papa: “não te tirará
forças, nem vida, nem alegria” (GE 32). Pelo contrário, a santidade
nos permite descobrir e ser fiéis ao mais profundo de nosso ser,
fazendo-nos mais vivos, mais humanos, “... porque é o encontro de
tua fragilidade com a força da graça” (GE 34). Por este caminho
encontramos a plenitude da vida. De forma que, não deveríamos
ser preguiçosos em buscar a santidade apostólica, sem a qual nossa
vida adoece e perde força de expansão. Quando sustentados pela
graça de Deus podemos voar alto e sonhar grande, com a mesma
intensidade e abertura com a qual Francisco Jordan vislumbrava
sua missão: “Não desanimes! O Senhor te ajudará na execução.
Coloca tudo em suas mãos! Confia firmemente nele, espera e aguarda
tudo dele!” (DE I 211,4). Em resumidas palavras, nossa vida se
fortalece na missão e se deteriora na acomodação.

{
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Fazer da totalidade da vida uma missão,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

}

O silêncio e a quietude com Deus
19. O Papa Francisco convida igualmente a valorizar “os momentos
de quietude, solidão e silêncio diante de Deus” (GE 29). Esta é a
condição necessária para que aconteça em nós o verdadeiro diálogo
a sós com o Senhor. Esta prática espiritual de isolar-se, em um
espaço de silêncio exterior-interior é mais que necessária. Francisco
Jordan frequentemente buscava ambientes de tranquilidade para
escutar a voz de Deus e meditar sua Palavra. Por exemplo, como
escreve em esta anotação: “Sobe ao monte e, em íntima união com
Deus, reza insistentemente para que possas realizar o teu propósito...”
(DE III 8,1).
20. Entretanto, este exercício não é algo automático em nossa vida
cotidiana. Todos sabemos por experiência que não é fácil fazer calar
as vozes e ruídos que distraem, dividem e desorientam nossa vida
interior. Entre as distrações de
hoje, estão muito em moda
as novidades constantes dos
recursos tecnológicos, que
o Papa Francisco nos alerta
para “não usar sem limites
aqueles dispositivos que nos
proporcionam divertimento e
prazeres efêmeros” (GE 30).
Pe. Eberto Cano Álvarez
Evidentemente que no tempo
Bogotá (CO)
de Francisco Jordan não existia
estas novidades eletrônicas, porém, havia nele a atitude vigilante
de não se contentar com estímulos externos e superficiais. Ele o
manifesta, por exemplo, através desta simples anotação: “Evita
ocupações inúteis, tais como leituras superficiais, jornais supérfluos
15

etc.!” (DE I 135,6). E de maneira semelhante: “Evita a distração.
Ela é perigosa” (DE IV 13,1). Somente deste modo conseguia
dialogar e ampliar seus espaços interiores e a vida espiritual.
Pessoas que reservam momentos de silêncio
para encontrar-se consigo mesmas e escutar a Palavra,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

Santidade sem sair do mundo
21. A prática de retirar-se a sós e fazer silêncio é muito importante.
Entretanto, não podemos nos refugiar nesta prática como “fuga
mundi”, de modo a não esvaziar a profundidade silenciosa do
encontro com o único Deus verdadeiro, nosso Pai. Ter conhecido
este Deus Pai de amor nos impele a estar com Ele em meio ao
murmúrio do mundo, sem
deixar de ouvir os gritos da
humanidade ferida e esquecida.
O Papa Francisco nos convida
a desenvolver a capacidade de
integrar um olhar contemplativo
no cotidiano da vida. Porque,
segundo ele, “não é saudável amar
o silêncio e esquivar o encontro
Pe. Emmanuel Pangani Kambele com o outro, desejar o repouso e
Lubumbashi (CD)
rejeitar a atividade, buscar a oração
e menosprezar o serviço” (GE 26). Também em Francisco Jordan
encontramos esta perspectiva de edificar a vida ajustando todos
os aspectos do cotidiano. Como por exemplo, nesta sua aspiração:
“constrói o edifício de tua santificação sobre a oração, o trabalho, o
silêncio e a mortificação.” (DE II 8,5)
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22. Não é difícil identificar em Francisco Jordan uma pessoa imbuída
de uma espiritualidade que implicava toda sua mente, seu coração
e sua ação. Ele foi uma testemunha viva do que o Papa Francisco
chama de capacidade de unificar a contemplação e a ação:
“somos chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação, e
santificamo-nos no exercício responsável e generoso da nossa missão”
(GE 26). Quer dizer, nem espiritualismo, nem ativismo, mas sim
um caminho de “santidade apostólica”. Isto é o que Francisco
Jordan almejava para si mesmo e para os demais. Em sua história
de vida não há “dois Franciscos” Jordan: aquele que reza e aquele
que se dedica ao apostolado. Há uma só pessoa que contempla
tudo segundo o olhar de Deus, como ele mesmo retrata nestas
palavras: “Jamais omitas a meditação, a não ser quando o dever o
exigir! Contempla tudo à luz da fé. Todo o teu pensar, falar e agir seja
motivado neste sentido!” (DE I 136,4-5). Esta é uma autêntica via
de santidade!
Uma vida apostólica capaz de integrar
contemplação em meio à ação,
isso é central no caminho salvatoriano à santidade!

{

}

O engano de que o conhecimento nos faz santos
23. O Papa Francisco tem sido muito incisivo em dizer que para
medir o grau de santidade de nada serve “a quantidade de dados
e conhecimentos que possam acumular” (GE 37) e menos ainda
“...transformar a experiência cristã em um conjunto de especulações
mentais, que acabam por nos afastar do frescor do Evangelho”
(GE 46). Igualmente, neste caso Francisco Jordan estava consciente
do quanto a soberba intelectual pode afetar a nossa vida. Para
evitar esta tentação de nos escondermos em puros conhecimentos,
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ele se perguntava: “a que te servem todas as ciências, se fores como
uma biblioteca trancada, e não és capaz de orientá-las para o objetivo
maior?” (DE I 54,1). De fato, nossa vida espiritual se apoia na
reflexão, porém, não se resume a um sistema fechado de doutrinas
ou de certas teorias.
24. Não foi a primeira vez que o Papa Francisco chamou a atenção
para o fenômeno do “Gnosticismo”2. Uma falsa concepção de que
o conhecimento intelectual por si só nos faz santos. Nas palavras do
Papa ecoa assim: “uma fé fechada na imanência de sua própria razão
ou dos seus sentimentos” (GE 36). Uma visão de salvação individual
e intelectualista, centrada em conteúdos, que não se encarna e não
transforma. Esta conduta “... incapaz de tocar a carne sofredora de
Cristo nos outros” (GE 37), não é a salvação que encontramos nos
gestos de misericórdia em Jesus Cristo. Suponho que Francisco
Jordan esteve muito atento a este perigo de viver a fé cheia de
soberba intelectual que não leva a tocar a carne sofredora do outroirmão que revela minha própria carne. Um exemplo desta atitude
vigilante, encontramos entre as citações que ele colecionou dentre
suas leituras espirituais: “suspeito que não possamos levar vida devota
no mundo, sem nos empenharmos ativamente pela causa do pobre...
do doente etc.” (DE I 105,1). Esta é uma clara indicação do quanto
o Fundador tem se esforçado para que sua vida espiritual não
ficasse centrada no intimismo, mas em uma experiência que leva
ao compromisso com os demais.

{

2
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Pessoas guiadas por uma experiência
de fé que conduz à proximidade com os outros,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

FRANCISCO. Exhortação Apostólica Evangelii Gaudium, no 94.

}

O engano de que a vontade nos faz santos
25. Outro inimigo que pode passar despercebido é o fenômeno do
“Pelagianismo”. Uma conduta espiritual que enaltece a força
de vontade e o esforço pessoal. A pessoa que responde a esta
mentalidade, explicou o Papa Francisco, “... só confia nas suas
próprias forças e sente-se superior
aos outros” (GE 49), em sua busca
de “realização autorreferencial”
(GE 57). Opondo-se a esta
lógica espiritual egocêntrica,
Francisco Jordan tinha uma
atitude de vigilância de não
confiar demais em suas próprias
Pe. Richard Govaers
forças, como se Deus não
Fribourg (CH)
existisse: “Guarda-te, porém, do
egoísmo, da vaidade e da autocomplacência etc.” (DE I 114,1) e mais
ainda: “Não digas em teu coração: foi a minha força e o poder de
minhas mãos...” (DE II 109,5).
26. Não raras vezes pensamos que tudo depende de nossas obras,
esquecemos de que só nos santificamos por graça de Deus. Neste
sentido, o Papa Francisco recorda que o dom da graça de Deus “...
não pode ser comprada por nós com as nossas obras e só pode ser um
dom da sua iniciativa de amor” (GE 54). A colaboração de nossa
natureza consiste em abrir-nos à ação da graça, fazendo transbordar
em nós o dom recebido. Tal como fazem os santos que evitam
depositar demasiada confiança em suas bravuras, Francisco Jordan
sabia que não podia contar somente com as suas forças: “com a graça
de Deus, executa a obra que te propuseste!” (DE I 138,1). Além disso,
desde muito jovem ele tinha este firme propósito: “Nunca fales
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favoravelmente de ti, de teus conhecimentos, de tuas boas ações, de tuas
origens, a menos que, com fundamento, te pareça que possa ser útil!
Neste caso, porém, faze-o com humildade, consciente de que não se trata
de outra coisa, a não ser de um dom do amor de Deus.” (DE I 13,6).
Em resumo, nós conseguimos realizar grandes coisas não porque
somos super-homens, mas porque acolhemos ao primado da graça
de Deus que ultrapassa nossas capacidades humanas.
Deixar-se moldar pela graça de Deus
que nos transforma desde dentro e de forma progressiva,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

As bem-aventuranças: isto é santidade!
27. Como nos recorda o Papa Francisco, para ser santos temos
que colocar em prática o que disse Jesus no discurso das bemaventuranças:
“nelas
está
delineado o rosto do Mestre,
que somos chamados a deixar
transparecer no dia a dia da
nossa vida” (GE 63). Em cada
uma das bem-aventuranças
há um convite a não viver de
modo superficial, mas colocarse em caminho da felicidade
que Jesus nos propõe: “ser pobre
Pe. Cristopher Osares Bonares
no coração... reagir com humilde
Quezon City (PH)
mansidão... saber chorar com
os demais... buscar a justiça com fome e sede... olhar e atuar com
misericórdia... manter o coração limpo de tudo o que mancha o
amor... semear paz ao nosso redor... abraçar diariamente o caminho
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do Evangelho mesmo que nos acarrete problemas” (GE 70 – 94).
A harmonia de todas estas exigências nos interpela a uma real
mudança de vida.
28. Este programa de santidade proposto pelas bem-aventuranças de
imediato me faz pensar na “litania de todos os santos” relatada
por Francisco Jordan. Uma lista de mulheres e homens nomeados
por ele como um espelho deste espírito, que o inspirava a trilhar
um verdadeiro caminho de santidade. Ele queria adotar as virtudes
dos santos que considerava exemplares para se consagrar sempre
mais a Deus, de modo particular: “a pureza... o zelo apostólico...
a mortificação... a simplicidade... a mansidão... a pobreza... a fé...
a oração... a paciência... a doutrina... a contemplação... a humildade...
a familiaridade com Cristo” (DE I 156 – 158). Mais do que fazer
teoria sobre a santidade, Francisco Jordan transmite claramente
o que significava para ele uma vida fascinante que se torna sal
e luz no mundo.
Pessoas guiadas pelos valores do Reino de Deus,
manifestado nas bem-aventuranças,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

Paciência e mansidão
29. Para o Papa Francisco uma vida de santidade pertinente para os
tempos atuais tem os traços de resiliência, paciência e mansidão.
Uma firmeza interior com a qual é possível: “lutar e estar atentos
às nossas inclinações agressivas e egocêntricas, para não deixar que
ganhem raízes.” (GE 114) Neste sentido, a paciência e a mansidão
são virtudes que nos pedem um constante caminho de vigilância
madura de nós mesmos para não nos tornarmos escravos do
mal que vive em nós. Se trata, pois, de uma tarefa para hoje e
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para toda a vida. Francisco Jordan, movido pela graça de Deus,
fez destas duas virtudes os pilares de sua vida espiritual e de sua
missão. Por exemplo, frente aos sofrimentos e contrariedades da
vida, ele tomou para si este ensinamento de São Francisco Xavier:
“Humildade e sabedoria são a mãe das grandes ações” (DE I 81,2)
e mais ainda esta exclamação: “Que meios poderosos representam a
mansidão e a paciência!” (DE II 93,1).
30. O Papa Francisco recorda que a humildade “só se pode enraizar no
coração através das humilhações. Sem elas não há humildade nem
santidade.” (GE 118). Também neste caso chama nossa atenção a
solidez interior de Francisco Jordan ao assimilar todas as humilhações
e contrariedades que lhe coube viver. Em seus manuscritos pede
constantemente a graça de suportar as humilhações da missão e
de perseverar em seus propósitos. Por exemplo, deste modo: “Pede
diariamente a Deus, que possas sofrer muito por ele, para a sua glória
e para a tua eterna salvação! Ainda mais, Senhor!” (DE I 52,5). E de
igual forma nesta anotação: “Nem o sacrifício, nem a cruz, nem o
sofrimento, nem a solidão, nem a aflição, nem a perseguição! ‘Tudo
posso naquele que me fortalece!’ (Fl. 4,13)” (DE II 1,2). Com tão
grande confiança em Deus ele suportou os conflitos provenientes
da missão e de suas lutas internas.
Crescer continuamente na humildade,
na paciência e na compaixão,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

Alegria e sentido de humor
31. Outro sinal de santidade é a alegria e o sentido de humor. De fato,
a vida cristã, destaca o Papa Francisco: “... não implica um espírito
retraído, tristonho, amargo, melancólico, ou um perfil sumido, sem
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energia.” (GE 122). Muito mais que um estado de ânimo ou uma
diversão passageira, a alegria é um dom do Espírito que se manifesta
em uma existência capaz de enfrentar a realidade e a missão,
com uma serenidade
que só é possível desde
uma consolação interior.
Também Francisco Jordan
buscou constantemente
esta virtude de um coração
sempre alegre e uma visão
positiva em meio aos
momentos de escuridão
Ir. Quis Pascoal António
e de conflitos. Como
São Paulo (BR)
por exemplo em esta
anotação: “Reza, pedindo uma grande confiança em Deus e alegria!”
(DE I 62,2). Igualmente, com este anseio: “procura ter e manter um
ânimo sempre alegre e disposto!” (DE I 141,4).
32. Porém, não é sinal de santidade a alegria consumista, superficial e
individualista. O Papa Francisco ressaltou uma alegria totalmente
diversa “... que se vive em comunhão, que se partilha e comunica...
pois o amor fraterno multiplica nossa capacidade de alegria...”
(GE 128). Quando falta a alegria que brota do coração, o que
comumente nos sucede é uma atitude de mau-humor e rigidez
para com os demais. A verdadeira alegria é sempre contagiosa e
comunitária. É um dom do Espírito que dá força e gera vida nova.
Em Francisco Jordan podemos constatar esta sua busca incessante:
“Põe teu esforço em servir a Deus com muito amor e com alegria e
afasta de ti todo e qualquer tipo de apreensão exagerada que desagrada
a Deus, pois Deus não é um tirano.” (DE I/62). Em resumo,
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o Senhor “quer que sejamos positivos, agradecidos e não demasiado
complicados” (GE 127), comentou o Papa Francisco.

{

}

Viver a alegria do Evangelho
que dá sentido a nossa existência e contagia aos demais,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

Coragem e entusiamo apostólico
33. Outro sinal de santidade é a coragem e o entusiasmo apostólico em
contra a tentação da acomodação e da preguiça na missão. Neste
sentido, a vida dos santos nos convida a superar os medos e as
presunções. Alguns deles assim enumerados pelo Papa Francisco:
“individualismo,
espiritualismo,
confinamento em mundos pequenos,
dependência, instalação, repetição
de
esquemas
preestabelecidos,
dogmatismo, nostalgia, pessimismo,
refúgio nas normas” (GE 134).
Todos os que conheceram Francisco
Jordan coincidem em realçar o
entusiasmo apostólico como sendo
uma de suas virtudes mais evidentes.
Pe. Wolfgang Sütterlin
Ele nos deixou o testemunho de
Lochau (DE)
uma pessoa marcada pelo fogo da
missão-apostólica, como ele mesmo expressa nesta breve súplica:
“Senhor, que eu esteja sempre abrasado de um grande amor por ti, e
que eu inflame a todos! Que eu seja um facho que arde e ilumina.”
(DE III 20,2).
34. Segundo o Papa Francisco, os santos movidos por sua audácia em
dar testemunho sem medo nos convidam: “...a sair da mediocridade
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tranquila e anestesiadora.” (GE 138). Visto que uma pessoa que
tem espírito apostólico, ao estilo de Francisco Jordan, terá sempre
a inquietude missionária dos primeiros apóstolos “... para ir mais
além do conhecido, rumo às periferias e aos confins.” (GE 135). Esta
energia interior emerge repetidamente nas anotações de Francisco
Jordan de quem enxerga mais além: “qual águia veloz, voa por todo
o orbe terrestre e anuncia a Palavra de Deus!” (DE I 182,3). Além do
mais, para não ter medo e fugir de uma vida cômoda, escreve: “vá
sempre em frente, em nome do Senhor, para atingir o fim almejado!
Trabalha, sofre, suporta, reza, suspira, confia em Deus!” (DE II 59,4).
Viver a vocação de tornar Jesus Cristo conhecido,
com entusiasmo e criatividade, igual tiveram os apóstolos,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

Um caminho comunitário
35. Outro sinal de santidade é a vida de comunhão. A santificação,
explicou o Papa Francisco, é um “caminho comunitário, que se
deve fazer dois a dois.” (GE 141). De fato, enfrentar as tentações
pessoais e do mundo egoísta é muito difícil se estamos sozinhos.
O Papa recordou que em várias ocasiões a Igreja “canonizou
comunidades inteiras, que viveram heroicamente o Evangelho ou
ofereceram a Deus a vida de todos os seus membros” (GE 141), como
no caso dos bem-aventurados monges trapistas de Tibhirine, na
Argélia. A disponibilidade de viver em comunidade nos faz superar
a tentação de protagonismos. Nisto nos chama a atenção que
Francisco Jordan não buscou um apostolado autorreferencial. Ele
tinha um profundo sentido de eclesialidade em dialogar, consultar
e congregar outras pessoas na missão apostólica. Estava consciente
de que seu carisma não poderia subsistir se tivesse por base um
25

estilo de vida individualista e sem caridade fraterna. Encontramos
várias anotações neste sentido, como por exemplo: “o amor ao
próximo é esse cimento divino, sem o qual nenhuma comunidade
consegue permanecer unida” (DE IV 4,2). “Quem não tiver amor
ao próximo, de modo algum deve assumir o ministério da pregação”
(DE III 4,4).
36. O Papa Francisco tem lembrado que “partilhar a Palavra e celebrar
juntos a Eucaristia nos torna mais irmãos e vai nos transformando
pouco a pouco em comunidade santa e missionária.” (GE 142). De
fato, uma comunidade orientada para a missão não pode ter outro
centro que não seja Jesus Cristo, na Eucaristia e na partilha da
Palavra. Nesta mesma perspectiva
podemos ler este pensamento de
Francisco Jordan: “Em todas as tuas
ações, orações etc..., age em Jesus, por
Jesus e com Jesus, particularmente na
santa Missa! Sem Ele nada podes! O
que te adianta todo o teu agir, sem
Ele?” (DE I 125,4). Além do mais,
Ir. Leonhard Hager
com este propósito ele nos inspira e
Mistelbach (AU)
nos ilumina: “Deves servir somente a
Deus! Nutre e fortalece tua alma com três coisas: com o Pão da Vida,
com a meditação e com a leitura espiritual!” (DE I 150,1). Antes de
ser construção humana, a vida de comunhão e de unidade é um
dom do Espírito.

{
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Pessoas que compartilham a vida,
a fé e a missão em comunidade,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

}

Em constante oração
37. Ainda que pareça óbvio, o Papa Francisco ressaltou a importância
da oração constante como uma característica da santidade. A
pessoa santa “tem necessidade de comunicar-se com Deus”, para além
da “imanência fechada deste mundo”, porque disse o papa, “não
acredito na santidade sem oração...”
(GE 147). Presumo que Francisco
Jordan certamente faria semelhante
afirmação sobre esta necessidade
de comunicar-se permanentemente
com Deus. Ou seja, quando a oração
se transforma em “ad-oração”.
Decididamente o Fundador foi
testemunho de uma vida de oração
Pe. Kumar Irudayasamy
habitual e prolongada, até alcançar
Paramaribo (SUR)
um estado permanente de oração.
O que ele mais queria era crescer na fé e realizar a vontade de
Deus. Em cada página de seus manuscritos fazem ver a grandeza
e a profundidade de sua vida interior, com citações como esta:
“Quem quiser realizar grandes coisas, deve ser homem de oração!”
(DE II 81,2). “A oração é a maior força do mundo.” (DE II 103,3).
38. O Papa Francisco, recorda que São João da Cruz aconselha a
“caminhar sempre na presença de Deus” (DE I 148,5) em tudo
aquilo que se faça. De modo prático, esta presença constante de
Deus e em Deus a partir da oração, adquire seu ponto culminante
na “leitura orante da Palavra de Deus...” porque “consente de nos
determos a escutar o Mestre fazendo da sua palavra farol para os
nossos passos, luz para o nosso caminho...” (GE 156). Em resposta ao
anseio de crescer na fé em Jesus Cristo, Francisco Jordan quando
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estudante se dedicou vivamente à prática da leitura orante da
Palavra. Tanto assim que, mais tarde, ainda que tivesse uma vida
apostólica intensa, o hábito de meditar a Palavra de Deus, havia se
transformado em uma de suas tarefas mais importantes da jornada.
Para nunca esquecer deste compromisso, ele escreveu: “esforça-te,
com empenho, para meditar, e contemplar a Sagrada Escritura...”
(DE I 139,5). “Estuda intensivamente a Sagrada Escritura!”
(DE I 150,1). A oração pessoal ou comunitária é a garantia de
uma vida espiritual sólida e progressiva.

{

Viver radicalmente unidos ao Salvador,
em um estado permanente de oração,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

}

Luta contra o espírito do mal
39. Desde muito cedo aprendemos que não há crescimento sem passar
por crises e tampouco existe vitória sem luta. De maneira que
o caminho à santidade não é nada romântico. Segundo o Papa
Francisco é uma “luta constante contra o demônio, que é o príncipe
do mal.” (GE 159). A pessoa santa combate continuamente contra
toda ação negativa do diabo e “quem não quiser reconhecê-lo, verse-á exposto ao fracasso ou à mediocridade” (GE 162), explicou
o Papa. Certamente todos, de algum modo, já fomos vítimas
desta força destrutiva ou fomos tentados pelo mal. Tantas vezes
Francisco Jordan expressa esta experiência de escuridão interior,
de tentações e de seu combate contra o espírito do mal. Ele não
esconde estes períodos de crises, como por exemplo naqueles
dias que antecederam sua ordenação: “Ó meu Deus, tribulações e
tentações me atingiram sobremaneira!” (DE I 105,6). Também se
mostra atento às armadilhas do mal com este propósito: “Sê sempre
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humilde e pede a Deus a graça da perseverança, pois, quantos já
caíram terrivelmente nas garras do diabo!” (DE I 155,1).
40. O Papa Francisco explicou que a Palavra de Deus é nossa arma
para afrontar e “...apagar todas as flechas incendiadas do Maligno”
(GE 162). E acrescentou que: “o triunfo cristão é sempre uma
cruz (...) que se carrega com ternura lutadora contra as investidas
do mal” (GE 163). O testemunho
que recebemos de Francisco Jordan
vem abalizado exatamente por esta
confiança de que não estamos sozinhos
nesta luta contra o mal. Por exemplo,
nesta sua resolução: “Nunca desanimes,
nem percas a coragem, mas confia em
Deus, ainda que o demônio te pinte as
provações e dificuldades como se fossem
insuperáveis...” (DE I 94,5). Outro
detalhe para se tomar em conta é o
Ir. Lazarus Moti
modo como o Fundador imprimiu em
Casa-Mãe (IT)
seus seguidores o amor à Cruz e a tudo
o que ela representa. A cruz foi seu nome de identidade e relevante
impulso rumo à santidade, guiado pela profunda convicção de
que: “Na cruz está a salvação, na cruz esta a vida...” (DE I 189,1)
e sobretudo que: “as obras de Deus só prosperam à sombra da Cruz”
(DE I 162,5).
Lutar constantemente contra todo tipo de mal
que escraviza e priva o ser humano
de sua dignidade de filho de Deus,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}
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O discernimento espiritual
41. Todos os dias estamos sujeitos a inúmeras possibilidades de
distração “como se fossem todas válidas e boas”. Como saber se algo
vem do Espírito, do mundo ou é algo do mal? Nos tempos atuais
para responder a esta pergunta, explicou o Papa Francisco, “...
tornou-se particularmente necessária a capacidade de discernimento”
(GE 167). O discernimento não é o mesmo que fazer uma avaliação.
O discernimento é um estilo, uma forma de ser e atuar que nos
leva a descobrir onde o Espírito
de Deus está nos falando.
Ainda que com outros nomes,
Francisco Jordan se mostrou
um mestre em diferenciar o que
vinha de Deus e o que era do
espírito do mal. Por exemplo,
em este anseio: “ainda que estejas
sobrecarregado de trabalhos a
Pe. Paul Wilkin
serviço do bem, comunica-te,
Tucson (USA)
diariamente, durante algumas
horas, com o bom Deus, por meio da oração compenetrada, em
meditação, ou, se possível, na contemplação...” (DE I 65,4).
42. Desta forma, o discernimento é um dom que devemos suplicar
ao Espírito Santo, porque como explicou o Papa Francisco:
“o discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários
(...) é um instrumento de luta para seguir melhor o Senhor (...) para
não ficarmos apenas com as boas intenções” (GE 169). Presumo que
falta a todos nós educar-nos neste exercício de discernir a voz de
Deus em meio a tantas outras vozes da vida cotidiana. Precisamos
nos habituar a esta atitude interior de refletir sobre os meios que
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o Espírito de Deus nos predispõe para melhor responder a nossa
vocação apostólica. Este dom da sabedoria também habitada no
coração de Francisco Jordan, como ele mesmo afirma: “mantém
o espírito recolhido, e não te distraias mais! Permanece sempre na
presença de Deus.” (DE I 93,2). Quão importante é hoje formar-se
no autêntico discernimento espiritual!
Pessoas que em seu contexto buscam discernir
continuamente a vontade de Deus,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

{

}

Com Maria, nossa Mãe
43. O Papa Francisco repetidas vezes finaliza seus discursos com uma
invocação de auxílio à Virgem Maria. Segundo o Papa, ela é “a
mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o
caminho da santidade e nos acompanha.” (GE 176). Muito mais que
um simples ato devocional de sua época, Francisco Jordan tinha
particular estima pela Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Um
apreço tão grande a tal ponto que ele tomou a decisão de escolher
para si o nome de “Maria”. Um nome que ele aclamava repetidas
vezes: “Ó Maria, Mãe de Deus e minha Mãe.” (DE II 46,2 e II 49,2).
Ele invocava a mãe de Jesus, para afrontar a vida com sua ajuda e
ter força para realizar grandes coisas para Deus: “Ó Mãe de Deus!
Tu és minha Mãe! Ajuda-me, defende-me, protege-me, ó minha Mãe.”
(DE II 119,1).
44. O Papa Francisco disse que a Mãe de Jesus: “consola-nos, libertanos e santifica-nos”, quando com ela conversamos sem dizer muitas
palavras, pois “é suficiente sussurrar uma vez e outra: Ave, Maria...”
(GE 176). A este respeito penso que seja significativo sublinhar
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que, nos últimos anos de sua vida, Francisco Jordan demonstrou
ainda mais seu amor à Virgem Maria, com estas e outras
invocações: “Ó Maria! Ó Virgem! Ó Mãe de Deus! Ó Rainha do
céu! Ó Santa! Ó Imaculada! Ó minha
Mãe e Rainha! Ó minha Auxiliadora!
Não sei como te exaltar! Não consigo
expressar com palavras aquilo que
sinto!” (DE I 196,2). Com muito
mais frequência ele acudia à Virgem
Maria, como, por exemplo, em sua
visita ao Santuário Mariano do
mosteiro de Einsiedeln, na Suíça,
onde ele rezou diante da Virgem de
cor morena: “Ó Mãe de Deus, ajudaPe. Nelson Barbieri
me! Sê minha poderosa auxiliadora!
Manizales (CO)
Eis-me aqui, sou teu.” (DE II 117,4).
Nosso caminho à santidade estará sempre unido a Maria, Mãe do
Salvador, desde o momento que ele nos foi dada por Jesus, como
mãe, ao dizer: “eis aí a tua mãe.” (Jo 19,27).

{

Pessoas que encontram em Maria, Mãe de Jesus,
a força da fé que sustenta os pequenos e humildes,
assim é o caminho salvatoriano à santidade!

2
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}

Conclusão

45. É meu desejo que esta carta em forma de meditação, estimule a
cada confrade e cada comunidade local a preparar com entusiasmo
a celebração de beatificação de nosso fundador. Neste caminho
celebrativo lhes recomendo de incluir os outros ramos da Família
Salvatoriana, benfeitores, familiares e amigos... para juntos viver
este acontecimento que transcende os limites de nossa Sociedade.
Em nossa página web (www.sds.org) poderão encontrar recursos
para as celebrações e para propagar a vida exemplar de Francisco
Jordan. Muito me alegra pensar que não faltará criatividade e
muito menos disposição para divulgar, envolver e fazer crescer, nos
mais distintos contextos do mundo, o espírito de santidade e zelo
apostólico de Francisco Jordan. Além disso, gostaria de sugerir que
convidem as pessoas para em nossas casas, escolas e outros centros
de apostolados, acompanhar a transmissão ao vivo da cerimônia
de beatificação, através de nossa página web, tal como indicaremos
posteriormente.
46. Por fim, diante deste acontecimento tão importante da beatificação
de nosso Fundador, gostaria de saudar a cada um de vocês,
confrades de todas as idades.
47. Aos confrades idosos e enfermos de nossa Sociedade, que
carregam o peso da idade e da enfermidade, lhes agradeço pelo
testemunho salvatoriano, pela sabedoria e história de uma vida
doada sem reservas. Vocês são a memória histórica de nossa
Sociedade. Gostaria de convidá-los a buscar inspiração em
Francisco Jordan, quando com seus cabelos brancos acompanhava
os mais jovens e se dedicava à leitura e à oração. Convido-os a rezar
de maneira especial pelos salvatorianos de todo o mundo, para que
aproveitemos esta graça da beatificação de nosso Fundador para
crescer em santidade e zelo missionário-apostólico.
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48. Aos confrades jovens (formandos e religiosos), lhes agradeço
pelo entusiasmo que manifestam em seguir a Jesus Cristo na
Sociedade do Divino Salvador. Vocês não são somente o futuro,
são o presente com suas contribuições de inovação e de alegria.
Convido-os que se inspirem em Francisco Jordan no seu tempo
de juventude, decidido a superar todos os obstáculos e a buscar
a vontade de Deus para a sua vida. Ele foi um jovem humilde e
arrojado que a partir de sua fé soube caminhar contracorrente. Além
disso, os animo para que se preparem para a festa de beatificação,
fortalecendo a vida interior e se apresentando com generosidade
para as novas situações de missão da Sociedade.
49. Aos confrades em plena atividade que tem a responsabilidade de
acompanhar as obras apostólicas da Sociedade, lhes agradeço pelo
seu serviço generoso e pelo sentido de pertença. Antes que tudo,
vocês são “homens de Deus”, os apóstolos dos tempos atuais que
ajudam as pessoas a conhecer e a seguir a Jesus Cristo. Convidoos que se inspirem em Francisco Jordan adulto, escrevendo suas
anotações espirituais e, ao mesmo tempo, dedicado em acompanhar,
ensinar e enviar salvatorianos em missão às periferias do mundo.
Gostaria de animá-los a não viver acomodados nem isolados,
mas que busquem o apoio na comunidade e mantenham vivo o
entusiasmo que faz ver a beleza da vocação apostólica salvatoriana.
50. A todos, os confrades em geral, lhes convido a viver este tempo
em preparação para a beatificação do Fundador, como um “kairós”
de Deus, aprofundando nosso chamado comum à santidade nos
diferentes lugares em que vivemos. Não deixemos passar este
momento de graça. Encontremos modos de adentrarmos na vida
interior de Francisco Jordan e compreender tudo o que Deus tem
realizado através dele. Além do mais, peçamos ao Senhor o dom
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da santidade apostólica para que, igualmente inflamados pelo
fogo da missão apostólica e na capacidade de viver ao estilo do
Fundador, sigamos avançando com mais coragem e com renovado
entusiasmo salvatoriano.

Marko Ivan Rupnik - 2019. Igreja de São Pio (San Giovanni Rotondo)

51. Por fim, ao chegar o Natal – “Festa principal de nossa Sociedade”
– uma vez mais gostaria de convidá-los a celebrar com sentido
profundo o nascimento do Divino Salvador: Boa-Notícia de Deus
para a humanidade. Este ano temos muito mais motivos para celebrar
juntos esta festa. Que possamos contemplar particularmente o
amor de Deus encarnado na vida de santidade apostólica de
Francisco Jordan e na história de cada um de nós. Na celebração
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da Noite de Natal, não se esqueçam de rezar uns pelos outros. Dos
lugares mais distantes do mundo, rezemos juntos, formando um
único coro de confrades unidos a seu Fundador, dando graças a
Deus, com a seguinte oração de seu Diário Espiritual (I 9, 2-5).

“Louva, minha alma, o Senhor,
pois, grande é a sua misericórdia,
de geração em geração!
Alegrai-vos, Querubins e Serafins;
alegrai-vos, Anjos e Arcanjos;
alegrai-vos, Anjos todos do céu e louvai o Senhor!
Alegrai-vos, santos Apóstolos e evangelistas;
alegrai-vos, Patriarcas e Profetas;
alegrai-vos, santos Mártires;
alegrai-vos, santos Adolescentes e Virgens
alegrai-vos, santos Inocentes;
alegrai-vos, vós todos, Santos da corte celestial!
Alegrai-vos e jubilai, pois,
o Senhor realizou grandes coisas em mim!
Ele há de visitar seu indigno servo!
Alegrai-vos, pois,
jubilai e enchei-vos de admiração,
pois o Senhor é maravilhoso!”.
Feliz e abençoado Natal para todos!

“Santidade
é erguer os olhos em direção das montanhas;
é a intimidade com o Pai
que está no céu.
Desta intimidade vive o ser humano,
consciente dos limites e dificuldades
do seu caminho.
Santidade
é ter consciência
de estar sendo "acompanhado".
Protegido por Deus.
O santo conhece muito bem
sua fragilidade,
a precariedade de sua existência,
de suas capacidades,
mas ele não se espanta,
porque se sente igualmente seguro.
Os santos,
ainda que observem escuridão
em si mesmos,
eles sentem que foram feitos
para a Verdade de Deus.
Onde outros duvidam,
eles veem claramente.”

Superior Geral
São João Paulo II
Florencia, Itália - 19 de outubro de 1986
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