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Mulheres Salvatorianas – Apóstolas do Nosso Tempo  

 
Querids Irmãs, Noviças e Candidatas,   
                                           
Os meios de comunicação nos trazem, a cada dia,  notícias sobre os eventos mundiais, que nos 
enchem de medo, fazendo sentir-nos  indefesas. Estamos bem conscientes do que, antes, pareciam 
certeza e segurança estão, agora,  se desfazendo, rapidamente.  Além disso, em sua atividade diária, 
seja na África, Ásia, América ou Europa, vocês enfrentam os sofrimentos que são abertamente 
ignorados pela mídia: a exploração de mulheres e crianças e a violação dos direitos em regiões 
inteiras  e continentes pelo consumismo e  dominação interesseira por poucos, o esvaziamento  do 
jovem e do idoso, que não vêem  objetivo ou sentido em suas vidas. A pobreza ameaçadora  da 
população  das favelas pelo continuo crescimento das mega- cidades…..   
  

Confiança – nossa missão atual 

Para Pe. Jordan, as experiências de medo, de sentir-se indefeso e inseguro significaram sempre 
novos impulsos  a fim de ancorar sua confiança plena em Deus.  Em nosso discernimento diário, 
poderíamos perguntar- nos, se a experiência de impotência e medo (de todas as formas) em nossa     
vida pessoal, em nossa comunidade e em nossa Unidade nos leva ao desencorajamento, pessimismo 
/negativismo e resignação ou, se criamos dentro de nós, espaços de coragem, alegria, amor, 
bondade, fidelidade, gentileza e auto-controle, dons denominados por São Paulo como sinais do 
Espírito Santo (Gl 5.22).    

O mundo, neste exato momento, precisa de pessoas de confiança, que sejam destemidas e 
confiantes em Deus e, plenas dos dons do Espírito Santo. Esta é uma missão importante que temos 
como Salvatorianas hoje, em qualquer parte do mundo para onde formos enviadas, aos povos e 
lugares onde cada uma de nós vive  em confiança.   

A nossa história  está cheia de evidências da confiança Salvatoriana. A paixão pela missão, para que 
Todos O conheçam e amem, possibilitou mulheres e homens Salvatorianos de todas as idades a  não 
serem capturados  pelas tentações de, apenas, discutirem  ideias  ou focarem-se nas dificuldades, 
vendo nada mais além disso. Pelo aprofundamento de sua vocação Salvatoriana no seguimento de  
Jesus sentiram-se ajudados a, repetidamente, superarem essas tentações .    

125 anos de Missão no Nordeste da Índia 
 

Em 1890, dois anos após a fundação da Congregação, o número total de 
Irmãs Salvatorianas era sete Irmãs. Deste pequeno grupo inicial, 125 anos 
atrás, Maria dos Apóstolos enviou as primeiras três Irmãs, que tinham feito 
sua profissão perpétua, a uma região rejeitada por outras ordens missionárias, 
devido  às difíceis condições de vida. Em 12 de dezembro de 1890, Irmãs 
Laurentia Heilmeier, Benedikta Ruderich e Scholastika Hopfenmüller, 
acompanhadas por quatro Salvatorianos, iniciaram sua viagem de navio para 
Assam, no Nordeste da Índia, rumo a um futuro, completamente incerto. De 
suas cartas e anotações  das crônicas, podemos perceber as experiências 
extraordinárias dos primeiros anos de missão.1 Em 17 de janeiro, do mesmo 

ano, Padre Francisco Jordan tinha, já, enviado os dois primeiros Padres e dois Irmãos a Índia, e 
entre eles, o mais importante missionário, Pe. Otto Hopfenmüller, que faleceu em Assam, seis 
meses depois. 
                                                                 
1 STUDIA DE HISTORIA SALVATORIANA, Irmãs Salvatorianas no Nordeste da Índia (Assam), SHS 9/1; Este volume da SHS está 

disponível em Inglês, Italiano, Swahili e Alemão. 
Foto: Irmãs Salvatorianas na Índia, diante do túmulo das primeiras irmãs em Assam, Nordeste da India 

 

 

 



Ano Missionário Salvatoriano 

Queremos dedicar tempo e espaço especiais  à memória desta decisão extremamente audaciosa 
de nossos Fundadores, de se colocarem a Deus, em total confiança. O generalado da Sociedade 
aproveitou o evento do envio dos primeiros missionários como uma oportunidade de proclamar o 
"Ano Missionário Salvatoriano.”2  Como Congregação, sentimo-nos felizes em aceitar o convite 
para celebrar  este ano comemorativo, como Família Salvatoriana, de  17 de janeiro a 8 de 
dezembro de 2015. Queremos encorajar todos, nos lugares onde existirem os vários ramos da 
Família Salvatoriana, para se inspirarem, através de atividades realizadas em comum em vista de 
nossa missão atual. 

A visão missionária de  Padre Jordan e Maria dos Apóstolos, que TODOS possam conhecê-Lo, é 
levado , hoje, a todos os lugares do mundo, através da expansão e presença Salvatoriana. Devido 
ao seu caráter universal, as comunidades Salvatorianas unem diversas nações, grupos étnicos, 
culturas, línguas e formas de trabalharem em conjunto, a fim de estarem em solidariedade com o 
mundo que sofre, para que todos possam experienciar a vida em plenitude.3 Desta forma, a vida 
Salvatoriana é também um modelo para a comunidade mundial de nações para que possam ver, 
também, a diversidade cultural como um benefício, e não, uma ameaça. 

Ano da Vida Consagrada 

Possivelmente, vocês já devem ter planejado como viver o “Ano da Vida Consagrada,” proclamada 
pelo Papa Francisco a partir do Primeiro Domingo o Advento de 2014 a 2 de fevereiro de 2016.   

De um lado, estamos sendo convidadas à renovação interior e, de outro, a buscar formas criativas  
de tornar a vida religiosa Salvatoriana tangivel a todos/todas  que estão em contato conosco.  O 
Ano Missionário celebrado concomitantemente nos encoraja a revitalizar a nossa identidade 
Salvatoriana através do aprofundamento e reflexão sobre nós mesmas e, ao mesmo tempo, 
apresentar-nos  visivelmente a outros.   

Desejamos  fazer a experiência do Ano Missionário Salvatoriano e do Ano da Vida Consagrada, 
como um presente de Deus, pelos quais Ele nos mostra seu Amor Misericordioso. A vivência deste 
tempo pleno de graças nos ajudará a recomeçar a cada dia, como apóstolas do nosso tempo, pelo 
anúncio de Jesus, como Salvador  de TODOS.    

Unidas a vocês,  

 

 

 Roma, 11 de outubro de 2014 

                                                                 
2 Internet: www.sds.org  em: Apostolado– Ano Missionário - 2015 
3 Declaração do XX Capítulo Geral das Irmãs do Divino Salvador,  1 – 31 de outubro de 2012 
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