Palavras de Agradecimento
proferidas por Pe. Milton Zonta,
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Cerimônia de beatificação de Francisco Jordan
Basilica S. Giovanni in Laterano (Roma) – 15 de maio de 2021
Eminência Reverendíssima Cardeal Angelo De Donatis;
Estimado Cardeal Stanisław Dziwisz;
Estimados (Bispos), Irmãos presbíteros e diáconos aqui presentes;
Estimados Religiosos e Leigos que participam do carisma salvatoriano;
Estimados familiares do bem-aventurado Francisco Jordan;
Irmãos e Irmãs aqui presentes e a todos os que nos acompanham através
dos diversos meios de comunicação.
Hoje é um dia maravilhoso para todos nós que acreditamos firmemente na
vocação à santidade apostólica do Bem-aventurado Francisco Jordan. O nosso
coração salvatoriano está repleto de imensa alegria e de gratidão, por tudo o que
Deus tem feito por nós.
Nos sentimos contagiados de grande emoção só de pensar nas muitas gerações
de filhas e filhos espirituais de Francisco Jordan que rezaram para que chegasse
este dia que estamos vivendo hoje. Neste caminho fomos apoiados por tantos
irmãos e irmãs que dedicaram de seu tempo, de suas energias e deram
testemunho para escrever esta história, até chegar a este solene reconhecimento
e confirmação de que Francisco Jordan foi capaz de manifestar o amor do único
Deus verdadeiro a todas as pessoas.
Nossos corações também estão repletos de alegria ao saber que milhares de
pessoas de todos os continentes se juntaram a nós nesta celebração através dos
meios de comunicação.
Hoje nos alegramos porque Deus manifestou seu Ser amor e seu plano de salvar
a todos através da vida do Bem-aventurado Francisco Jordan na Igreja. Uma
existência de origem humilde, mas que se tornou grande no serviço apostólico
no mundo inteiro, particularmente aos que se encontram mais distantes. De fato,

como disse o Papa Francisco: "É a graça de Deus que muda a nossa vida: Ele nos
aceita como somos, mas nunca nos deixa como somos".1
Hoje a Igreja nos apresenta Francisco Jordan como um ícone da santidade
apostólica. Um homem de Deus que, por sua vida, nos fez conhecer a virtude da
confiança inabalável no amor de Deus, da mansidão evangélica, do
despojamento de si mesmo, do incansável ardor apostólico e de um amor fiel à
universalidade da Igreja. Hoje, mais do que nunca, temos sede destas virtudes de
santidade para encher de luz a escuridão do mundo.
Em nome de toda a Família Salvatoriana, gostaria de expressar a nossa mais
profunda gratidão ao Cardeal Angelo De Donatis, Vigário Geral da Diocese de
Roma, que, em nome do Papa Francisco, presidiu esta cerimônia de beatificação
com tanta solenidade e estima.
Aproveito também da oportunidade para agradecer, de maneira especial, à
Diocese de Roma que abriu suas portas aos salvatorianos e as salvatorianas de
todo o mundo, acompanhando-nos na preparação deste grande evento.
Gostaria de agradecer de coração a todos aqueles que dedicaram horas e horas
de intenso trabalho na preparação desta celebração. Um agradecimento especial
à equipe de litúrgia que preparou todas as etapas deste solene evento eclesial.
Nossa gratidão se dirige também aos membros do coro e da orquestra, que nos
ajudaram a viver mais profundamente a sagrada liturgia. Obrigado também pela
presença significativa da família Cardoso Silva do Brasil, com sua querida filha
Lívia Maria, que trouxe a relíquia do bem-aventurado Francisco Jordan aqui
diante do altar.
Um agradecimento especial aos profissionais dos meios de comunicação cujo
trabalho permitiu que milhares de pessoas de todo o mundo pudessem participar
desta cerimônia.
Saúdo com profundo afeto a todos vocês que estão em casa. Vocês que das mais
diversas nacionalidades e lugares, com alegria, emoção e gratidão estão
compartilhando conosco este momento de louvor e ação de graças. Obrigado por
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suas mensagens de felicitações e de oração: para nós uma afetuosa presença
nesta corrente de comunhão salvatoriana.
A graça da celebração de hoje abre para nós um novo tempo para avançarmos
sob a guia do Bem-aventurado Francisco Jordan. Que ele nos inspire a seguir
Jesus Cristo, o Salvador do mundo à maneira dos apóstolos. Sigamos pois seu
exemplo de santidade e de serviço usando de todos os meios disponíveis, para
que Deus seja conhecido, amado e servido, em todas as fronteiras missionárias
de hoje.
Obrigado a todos vocês! Obrigado de coração!

