Rezando as Prioridades e Interpelações do I Congresso Salvatoriano
Reunião da Coordenação de CIS – 14 e 15 de junho/2018
(Símbolos: Globo – Cruz- Imagem de Pe. Jordan.)

I – As prioridades
Canto: Letra e música: Zé Vicente
1.De todos cantos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vivo, libertador, Todo o
povo reunido num canto novo, um louvor: Refrão: Glorificado seja, Bendito seja Jesus Salvador! (bis)
2. Os pais e mães de família ,venham todos celebrar, a força nova da vida, vamos alegres cantar, a
juventude e as crianças, todos reunidos no amor,
3. Lavradores e operários, todo o povo lutador, trazendo nas mãos os frutos, e as marcas de sofredor, a
vida e a luta ofertamos, no altar de Deus Criador,
4. Do passado nós trazemos, toda lembrança de quem, deu sua vida e seu sangue, como Jesus fez
também, no presente, nosso esforço, por um futuro sem dor.
Em nome do Pai....
Comentarista: Aproximadamente 350 membros da Família Salvatoriana, sairam de vários cantos e
recantos do nosso imenso Brasil, colocando-se a caminho, rumo à Mariápolis, Vargem Grande Paulista-SP,
nos dias 29 a 30/04/2018. Todos/as com um único objetivo: celebrar o Centenário da morte de nosso
Fundador, Pe. Francisco Maria da Cruz Jordan.
De todos cantos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador, Toda
Família reunida num canto novo, um louvor: Glorificado seja, Bendito seja Jesus Salvador! (bis)
Leitor 1 – O Congresso não foi só festa, mas também oração, reflexão e compromisso. Sob a conduta do
Espírito Santo, que nos impele a uma expressão atualizada de nosso carisma para os dias atuais, a Família
Salvatoriana assumiu duas prioridades como LUZ orientadora para sua ação apostólica missionária no
Brasil, a saber:
1ª Prioridade
Todos: Na mística do caminhar juntos, optamos pela Revitalização de nossa Identidade Apostólica
Salvatoriana, vivendo nossa vocação específica em cada Ramo.
2ª Prioridade Leitor 2 – E movidos por uma “Igreja em Saída”, assumimos a opção preferencial pela
Formação das Juventudes como nova expressão apostólico-missionária.
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Canto: Os pais e mães de família ,venham todos celebrar, a força nova da vida, vamos alegres cantar, a
juventude e as crianças, todos reunidos no amor: Glorificado seja, Bendito seja Jesus Salvador! (bis)
Todos: A exemplo de Padre Jordan, fiel apóstolo de Jesus Salvador e como Família Salvatoriana nos
colocamos a caminho, “saímos” ao encontro da vida que urge por salvação.
Canto: Do passado nós trazemos, toda lembrança de quem, deu sua vida e seu sangue, como Jesus fez
também, no presente, nosso esforço, por um futuro sem dor. Glorificado seja, Bendito seja Jesus
Salvador! (bis)

II – Algumas interpelações (colocar o globo e a Cruz)
(Por uns momentos vamos contemplar os símbolos: - Globo – O mundo que nos toca... – Cruz – parte
integrante de nossa vocação salvatoriana, na CRUZ há salvação e vida... – Pe. Jordan – homem de fé,
perseverante, fiel apóstolo de Jesus Salvador..., pessoas, realidades...)
Comentarista: Um dos textos evangélico que marcou definitivamente a vida de Pe. Jordan e que foi para
ele um mandato apostólico é: “Ide, pois; por todas as nações e fazei discípulos...” No entendimento de Pe.
Jordan, assim como Jesus chamou os apóstolos para se identificar-se com Ele e seu projeto missionário de
serem enviados para anunciar a Boa Notícia do Reino de Deus, também nós somos chamados/as, a partir
de nossa experiência de fé, a ajudar a outros a terem o encontro decisivo com a pessoa de Jesus Cristo e
seu Evangelho.
Leitor 3 – Na perspectiva de Pe. Jordan, os salvatorianos/as não tem outro caminho que o de “...imbuir-se
do espírito apostólico. Sofrer apostolicamente, rezar apostolicamente, agir apostolicamente”. Isso não
significa pôr em marcha atividades ou estratégias apostólicas, mas desenvolver a atitude primeira de
contagiar, mover e ajudar outros a fazer a experiência de conhecer, amar e seguir nosso Divino Salvador,
pelo testemunho de vida.
Leitor 4 – O congresso nos ajudou a ver com maior clareza a bússola que nos orienta no serviço da Família
Salvatoriana na Igreja. Ou seja, quais seriam os meios mais recomendados, hoje, para responder ao
carisma do Pe. Jordan? Com certeza, um critério indispensável é de acompanhar as Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil com destaque das cinco “Urgências”.
Leitor 1 – 1ª exigência. Convocados/as a um novo impulso missionário – Uma Igreja em estado
permanente de missão. Interpelações apostólicas:
Lado 1. Somos ainda capazes, em nossos contextos, de identificar outros grupos de pessoas – “rostos
sofredores que doem em nós” – que precisam de nossa presença e, através de nós, conhecer mais a
Jesus Cristo e seu Evangelho?
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Lado 2. Como poderíamos superar os obstáculos que nos impedem de convocar os jovens e de oferecer a
eles uma profunda experiência de fé em Jesus Cristo, para que sejam promotores de iniciativas
missionárias-apostólicas e serviços voluntários, como autênticos apóstolos/as salvatorianos?
Todos/as: O que mais ainda precisamos realizar para que aconteça uma maior integração dos
apostolados salvatorianos (escolas, juventudes, paróquias...) em atividades de aprofundamento e partilha
de experiências relevantes para a Família Salvatoriana a serviço das necessidades da Igreja e do mundo?
Pausa – Ide, anunciar ao mundo/ Deus, por Jesus Salvador/ promover e servir à vida onde a morte
se apossou.
Leitor 2 – 2ª Exigência. Empenhados/as na formação de apóstolos-cristãos adultos na fé. Interpelações
apostólicas:
Lado 1. Como poderíamos unir forças no intuito de ter à nossa disposição uma metodologia específica de
formação de lideranças leigas, desde o marco referencial do carisma apostólico salvatoriano?
Lado 2. Seríamos capazes de desenvolver ou aprimorar um programa salvatoriano de “espiritualidade
integral” que auxilie os cristãos (jovens e adultos) a “uma aprendizagem gradual no conhecimento, no
amor e no seguimento de Cristo”?
Todos/as: Poderíamos imaginar alguma iniciativa em conjunto com o objetivo de veicular experiências e
testemunhos do “carisma salvatoriano em ação”, através de algum meio escrito ou pelas mídias sociais de
comunicação?
Pausa – Ide, anunciar ao mundo/ Deus, por Jesus Salvador/ promover e servir à vida onde a morte
se apossou.
Leitor 1 – 3ª Exigência. Enraizados/as nas palavras e gestos de Jesus Cristo. Interpelações apostólicas:
Lado 1. Que novas iniciativas poderiam qualificar o crescimento da Família Salvatoriana na leitura
silenciosa e meditativa da Sagrada Escritura (individual e comunitariamente), em vista de uma relação de
maior intimidade com Jesus Cristo, de maneira sólida e progressiva?
Lado 2. Seríamos capazes de unir esforços para criarem “Grupos Bíblicos Salvatorianos” em cada obra,
preferencialmente voltada para o público jovem, ajudando-o enraizar sua fé na Pessoa de Jesus Cristo?
Todos/as: Poderíamos imaginar algum evento conjunto para aprofundar a “mística salvatoriana”, desde a
perspectiva apostólica do Fundador do enxergar a realidade, e sobretudo o ser humano, com o olhar de
Jesus Cristo?
Pausa – Ide, anunciar ao mundo/ Deus, por Jesus Salvador/ promover e servir à vida onde a morte
se apossou.
Leitor 2 – 4ª Exigência. Motivados/as pela mística de caminhar juntos. Interpelações salvatorianas:
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Lado 1. Como poderíamos repropor um modo de colaboração Inter Salvatoriana (CIS) mais dinâmico e
atualizado, para que, enraizados no sentido de corresponsabilidade como “Família Apostólica”, faça-se
mais visível o núcleo identitário, a partir da riqueza da diversidade dos estados de vida, ajudando à Igreja
a tornar conhecido Jesus Cristo nos diversos contextos?
Lado 2. Poderíamos já pensar em aprimorar o evento da “Assembleia Nacional da Família Salvatoriana”
como um acontecimento de sinergia, de partilha e de visibilidade da “apostolicidade salvatoriana” nas
mais distintas áreas de ação apostólica: educação, catequese, justiça e paz, juventude, comunicação... à
luz da identidade de nosso carisma e de nossa espiritualidade?
Todos/as: Seria possível imaginar a criação de um fundo comum de “Solidariedade Salvatoriana”, que
tivesse como objetivo amparar e financiar projetos apostólicos da Família Salvatoriana em regiões e
situações mais carentes?
Pausa – Ide, anunciar ao mundo/ Deus, por Jesus Salvador/ promover e servir à vida onde a morte
se apossou.
Leitor 1 – 5ª Exigência. Mobilizados/as a encontrar Cristo no rosto dos pobres. Interpelações
salvatorianas:
Lado 1. Como poderíamos promover e compartilhar um estudo atualizado dos conteúdos e valores de
justiça, paz e integridade da criação à luz do carisma e espiritualidade salvatoriana?
Lado 2. Seríamos capazes de pensar em algum evento para compartilhar experiências nas quais a Família
Salvatoriana está implicada em servir os mais pobres e, ao mesmo tempo, para fortalecer o seu
compromisso com a dignidade dos empobrecidos, dos que sofrem violência e são marginalizados?
Todos/as: Sentir-nos-íamos encorajados a pensar em alguma iniciativa conjunta e criativa que tornasse
visível nosso compromisso de Família Salvatoriana em apoiar a participação ativa no “Dia Mundial dos
Pobres”, instituído pelo Papa Francisco?
Pausa – Ide, anunciar ao mundo/ Deus, por Jesus Salvador/ promover e servir à vida onde a morte
se apossou.
Todos: Convocados/as a um novo impulso carismático-missionário, empenharemos todas as nossas forças
na formação de apóstolos-cristãos adultos na fé, enraizados/as nas palavras e gestos de Jesus Cristo,
movidos/as pela mística de caminhar juntos e mobilizados pela ciranda da vida a encontrar Cristo no
rosto dos pobres.
Canto: Que todos possam ver e Cristo conhecer./ Saber de Cristo é conhecer o amor.
Reunião da Cis – 14 e 15/07/2018 – Província S. Paulo.
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