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Pe. Milton Zonta SDS
Superior Geral

Capela do 
Bem-aventurado Francisco Jordan

Lugar de comunhão, carisma e missão
1. Estimados confrades, uma vez mais, 

lhes envio minhas cordiais saudações, 
neste importante momento 
histórico que estamos vivendo como 
Família Salvatoriana. Gostaria de 
agradecer pelas diversas iniciativas 
que vocês estão realizando para 
celebrar o “Ano de Ação de Graças 
pelo Bem-aventurado Francisco 
Jordan”. Ao mesmo tempo, quero 
aproveitar este momento de ação 
de graças para encorajá-los a crescer 
interiormente e levar à cada pessoa, 
em todos os ambientes, o sentido 
mais profundo da vida e da missão do 
Bem-aventurado Francisco Jordan. 
O que lhes proponho é esta tarefa de meditar e transmitir, de 
coração a coração, o verdadeiro alcance das palavras pronunciadas 
pelo Papa Francisco, ao apresentar o Fundador como um modelo 
para a evangelização do mundo nos tempos atuais: “Ele foi um 
incansável anunciador do Evangelho, usando todos os meios que 
a caridade de Cristo lhe inspirava. Que o seu zelo apostólico sirva 
de exemplo e guia para quantos, na Igreja, são chamados a levar 
a palavra e o amor de Jesus a todos os ambientes. Um aplauso 
ao novo Bem-aventurado!” 1

1  FRANCISCO, Regina Caeli, em 16 de maio de 2021.
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2. Como já fiz em outras ocasiões, anseio por, também neste ano, 
oferecer-lhes uma reflexão que nos ajude em nosso caminhar 
rumo à uma maior autenticidade da vida salvatoriana. Um modo 
de vida que não pode ser outro, senão, o de tentarmos, a cada 
dia, sem descanso, assumir os sentimentos e o modo de vida do 
Bem-aventurado Francisco Jordan. Isto consiste essencialmente 
em deixar que Jesus Cristo ocupe o centro de nossa existência. 
Pois, quando se esvanece o nosso encontro pessoal com Jesus 
Cristo, somos acometidos pelo vírus da “anemia espiritual”, o qual 
nos leva a buscar refúgio na acomodação e em nossos interesses 
pessoais. Se não vivermos arraigados na experiência de encontrar 
nas palavras e nos gestos de Jesus, o autêntico rosto de Deus Pai, 
então não teremos nada de significativo para comunicar aos demais. 
Somente uma autêntica espiritualidade de “discípulos-irmãos” 
e “missionários-testemunhas” poderá nos impulsionar a irmos 
além de nós mesmos, ao verdadeiramente profundo de nossa vida, 
formação e missão. A vida interior tem que ser trabalhada!

3. Nesse contexto, me proponho aqui a apresentar-lhes uma leitura 
interpretativa da remodelação realizada na capela da Casa Mãe 
em Roma, por ocasião da beatificação de nosso Fundador. 
Não tenho aqui a pretensão de ficar ressaltando unicamente 
o que há de inovação no interior dessa capela, agora denominada 
“Capela do Bem-aventurado Francisco Jordan”. O objetivo 
desta reflexão consiste em, antes de tudo, indicar alguns 
elementos essenciais sobre a nossa vocação e missão, os quais 
estão agora aí representados. A liturgia na vida da Igreja nunca 
é uma ação privada, mas sempre uma experiência comunitária. 
Portanto, o que lhes proponho é uma possível leitura teológica do 
carisma e do apostolado salvatoriano que agora se expressa neste 
espaço litúrgico.
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4. Suponho que esteja ainda muito presente na memória de todos 
a enorme alegria que juntos experimentamos ao receber o anúncio da 
beatificação do Fundador. Eu lembro que, desde aquele momento, 
incluímos na agenda do Generalado a tarefa de buscar o melhor 
lugar para sua veneração na Casa Mãe. Com a ajuda de arquitetos 
e expertos no campo da liturgia, o Generalato conduziu o projeto 
de remodelação. O “Centro Artístico Aletti”, dirigido pelo jesuíta, 
Pe. Marko Ivan Rupnik, artista e teólogo, se encarregou das obras 
de arte e pinturas do espaço litúrgico. As horas de trabalho foram 
tantas que, o novo espaço celebrativo - incluindo a preparação do 
relicário do Fundador - ficou pronto justamente na semana da 
cerimônia de beatificação. Agora que o projeto está quase totalmente 
concluído2, como é normal que aconteça, se fizeram notar distintos 
modos de observar e interpretar a estrutura do espaço remodelado. 
Sem me deter aqui nos diversos enfoques pessoais, presumo que 
seria importante responder pelo menos a algumas perguntas, tais 
como: O que este espaço litúrgico nos fala por si mesmo? Quais 
elementos de nossa identidade 
salvatoriana estão aí enfatizados? 
Como é representada a 
santidade apostólica do 
Fundador neste lugar? Enfim, 
a resposta a estas perguntas 
consistirá no conteúdo que 
pretendo oferecer-lhes nesta 
mensagem fraterna.

2  O “Centro Artistico Aletti” concluirá seu trabalho com a criação de uma  
         Via Sacra, de um tabernáculo de metal e um candelabro para o Círio Pascal.
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TESTEMUNHAS DE SANTIDADE

5. Na entrada da capela estão os quadros dos bem-aventurados 
Francisco Maria da Cruz e Maria dos Apóstolos. As duas 
pinturas são obra de Raúl Berzosa, pintor especializado em 
arte sacra da cidade de Málaga (Espanha). Por acima do nome 
do Bem-aventurado Francisco Jordan se encontra uma relíquia 
de um pedaço do cíngulo, com o qual ele foi sepultado. Enquanto 
que acima do nome da Bem-aventurada Maria dos Apóstolos se 
encontra uma relíquia de um fragmento do seu corpo.

6. A imagem dos Bem-aventurados Salvatorianos, na entrada 
da capela da Casa Mãe, se constituem como tochas que nos 
acompanham em nosso caminho de santidade. Eles expressam 
duas faces da plenitude de um mesmo carisma, vivido através de 
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uma relação de respeito mútuo e de comunhão apostólica. Eles são 
nossos guias, intercessores, testemunhas da santidade salvatoriana, 
como um dom recebido do Espírito de Deus.  Assim pois, eles 
nos ajudam a centrar nossas vidas no verdadeiro Deus vivo 
e misericordioso. Eles nos ajudam a afastar-nos de uma existência 
medíocre e de seguir crescendo em nossa unidade na diversidade, 
hoje concretamente manifestada na Família Salvatoriana.

UM ESPAÇO DE COMUNHÃO
7. Ao entrar pela porta da capela, a primeira coisa da qual nos 

damos conta é da sua estrutura concebida em forma oval ou 
de uma amêndoa. A própria disposição dos bancos de madeira 
expressa por si mesma um sinal de comunhão, de relacionamento 
e de fraternidade. De igual modo, esta forma oval representa, em 
primeiro lugar, a união de dois círculos, ou seja, o mistério das 
duas naturezas, a divina e a humana em Jesus Cristo. Em segundo 
lugar, a forma do ovo nos lembra que o espaço contém dentro dele 
a nova Vida, a Ressurreição e a Salvação que vem através de Jesus 
Cristo. E, além disso, nos faz ver que nossa vida em Jesus Cristo 
é a vida de comunhão no Espírito Santo, como filhos do Pai. 
Assim, a própria composição do espaço litúrgico revela a imagem 
de Deus Pai em todos e a consequente comunhão de seus filhos 
e filhas, unidos fraternalmente no mistério do amor trinitário.

8. Já nos primeiros séculos, quando os cristãos passaram das liturgias 
celebradas nas casas para os espaços públicos, eles começaram 
a construir de tal forma que o espaço seguia evocando a habitação 
desse Mistério Trinitário, até mesmo quando não havia nenhuma 
celebração litúrgica. Isso significa dizer que, mesmo quando o espaço 
litúrgico está vazio, ele transmite a imagem da comunidade eclesial-
congregacional que nós somos. No mesmo sentido, mais do que 
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por palavras, todos os elementos na capela do Bem-aventurado 
Francisco Jordan constituem um auto-retrato de quem somos. 
Em outras palavras, pessoas que encontram sua identidade, não 
isoladas, mas reunidas em uma Sociedade Apostólica, dedicadas ao 
serviço da Igreja, a partir do seu encontro com a autêntica imagem 
de Deus Pai, revelada em Jesus Cristo.

9. Gostaria ainda de ressaltar que, desde o início do processo 
de reforma da capela, tivemos por objetivo não criar simplesmente 
um espaço de silêncio. A nova capela deveria ser um lugar de 
encontro. O silêncio e o recolhimento podem ser criados até mesmo 
em nosso quarto, mas é na capela o lugar no qual encontramos 
o ambiente da comunhão. Nossa vida eclesial é mais do que 
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“recolhimento”. Nós formamos parte do Corpo de Cristo, filhos 
do mesmo Pai. Isto explica porque na capela do Bem-aventurado 
Francisco Jordan não há nenhum canto escondido no qual se possa 
rezar individualmente ou em separado. Se trata sim de um convite 
para superar uma visão falsa e individualista de nossa relação com 
Deus. No espaço da capela, onde quer que estejamos orando, 
somos sempre uma comunidade de irmãos/as e de filhos/as que 
rezam juntos o “Pai Nosso”. Nossa comunhão salvatoriana não 
é apenas um ideal a ser realizado, mas um modo de viver e atuar, 
orientado para a missão. É uma forma de existir que tem suas raízes 
na comunhão trinitária, no amor de Deus que nos mantém unidos 
e que nos dá forças para caminhar e avançar juntos.

10. Com relação à disposição da capela, gostaria ainda de destacar 
o tema de nossa plena comunhão com a Igreja. O sentido de 
pertença à Igreja foi um traço característico do caminho espiritual 
do Bem-aventurado Francisco Jordan. Uma de suas recomendações 
foi a de que fôssemos “autênticos filhos/as” da Igreja. Uma 
experiência de comunhão com a Igreja que, segundo o Fundador, 
supõe precisamente, “ensinar o que ela ensina, crer o que ela crê 
e reprovar o que ela reprova”.3  Neste sentido, a disposição do 
espaço da capela da Casa Mãe nos ajuda a tomar consciência da 
eclesialidade do carisma salvatoriano; um carisma que adquire sua 
melhor expressão, não em cada um em separado, mas no conjunto 
entre todos aqueles com os quais compartilhamos o carisma 
e em unidade com todas as instâncias da missão da Igreja. Em 
tal sentido, podemos dizer que o espaço sagrado proposto é, por 
si mesmo, um convite a redescobrir e impulsar a espiritualidade 
da comunhão trinitária, como nossa fonte e modelo de vida.

3  JORDAN Francisco, Testamento Espiritual, 5.
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PRINCÍPIO E FUNDAMENTO

11. No espaço da capela, reconhecemos imediatamente os três 
pólos mais importantes da celebração eucarística: o altar, 
o ambão e a sede do celebrante. Além destes, há o relicário do 
Bem-aventurado Francisco Jordan, localizado no ponto central da 
capela. Toda a atenção está voltada para o essencial que expressa 
estes elementos edificados em mármore branco, denominado: 
“calacatta macchia oro”. A solidez do mármore lembra os 
fundamentos de nossa vida espiritual, de nossa comunhão realçada 
no Filho, Jesus Cristo, e de nossa missão no espírito do Fundador. 
As pedras são integradas por uma linha de cor dourada. A cor ouro 
com seu brilho indica, em primeiro lugar, o caminho de santidade, 
do qual o bem-aventurado Francisco Jordan é testemunha fiel. 
Ao mesmo tempo, esta linha é simbólo do caminho a que estamos 
chamados a seguir em direção a uma vida de santidade. “Que valor 
terão todos os outros pensamentos e ações, se não aspiramos à 
santidade?”,4 lembrava continuamente o Fundador. Foi ele quem 

4  JORDAN Francisco, Alocuções, em 20 de abril de 1894.
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nos precedeu, indicando não uma vida sempre perfeita, mas uma 
vida espiritual profunda que dá a coragem de colocar todo o nosso 
tempo, energia e recursos a serviço do Evangelho.

O CENTRO DA LITURGIA
12. Na capela do Bem-aventurado Francisco Jordan vemos claramente 

que o verdadeiro centro da liturgia é o altar. O altar é feito de uma 
peça única de pedra que revela, ao mesmo tempo, unicidade, 
simplicidade e estabilidade. Esta pedra é Cristo, porque Cristo 
é o centro, a «pedra angular»5 sobre a qual está construída 
a Igreja. O Bem-aventurado Francisco Jordan tinha esta convicção 
de que sem Jesus Cristo, o revelador do Pai, nossa vida eclesial não 
encontra sustentação. Ele buscou encontrar a Cristo com todas 
as suas forças, especialmente na Eucaristia, com o propósito de 
amá-Lo e segui-Lo cada vez mais. Podemos até imaginá-lo orando 
e escrevendo para si mesmo: “Em todas as tuas ações, orações, etc., 
age em Jesus, por Jesus e 
com Jesus, particularmente 
na Santa Missa”.6   

13. Outro detalhe para nossa 
contemplação é a forma 
quadrada do altar, que 
indica os quatro pontos 
cardeais, evocando assim 
o sentido da universalidade. 
Ou seja, uma mesa na qual 
a abundância da refeição 
eucarística é oferecida 

5  Cf. Efésios 2,20.
6  JORDAN Francisco, Diário Espiritual, I/125.
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para a salvação de todos. Em nossas casas, mesmo que sejamos 
muito diferentes em tudo, na mesa da Eucaristia é o lugar no qual 
renovamos e fortalecemos nossa união com Cristo e por Ele, com 
o Pai e com nossos irmãos/as, pela força do Espírito. A Eucaristia 
diária nos transforma a partir de dentro e nos faz viver e trabalhar 
juntos. Nossa identidade é a de irmãos no mesmo Pai, pela graça 
do Filho encarnado e no poder de seu Espírito, e não meramente 
a de indivíduos de diferentes países. “Lembrem-se que vocês são 
todos irmãos”,7 repetia continuamente o Fundador, para ressaltar 
este espírito de unidade e não de divisão em nossa Sociedade.

14.  A liturgia celeste – Na frente da pedra do altar está representada 
a docilidade do cordeiro na praça dourada da Jerusalém celestial. 
Na figura do cordeiro abatido - com a ferida visível em seu pescoço 

7  JORDAN Francisco, Alocuções, em 17 de fevereiro de 1899.
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- está simbolizado o Cristo Pascal (principio e fim). Do Trono 
do Cordeiro emanam correntes de água “brilhante como cristal”.8 
Na praça dourada se veem muitas janelas nas quais vivem filas 
incontáveis de santos e santas de todos os tempos.

15. Esta pintura é extremamente significativa porque indica que, 
em cada Eucaristia, através de Cristo no pão e no vinho, entramos 
em comunhão espiritual com toda a Igreja do céu e da terra. Cada 
Eucaristia nos faz pregustar a liturgia celestial em uma comunhão 
espiritual que transcende as barreiras temporais. Nela participam 
tanto aqueles que vivem conosco aqui na terra, como aqueles que 
já nos precederam na outra vida, na vida sem fim, conformando 
a perfeita unidade da comunhão dos santos.

16. Ao contemplar esta imagem da cidade de Deus, como símbolo 
da comunidade celestial, me faz recordar a saudação de despedida 
do Fundador aos missionários na sua partida para a Índia: 
“E agora, vão em paz e permaneçam intimamente unidos conosco 
(...) e que nos possamos reencontrar um dia na pátria eterna”.9 
Agora já distante desse acontecimento, colma nossos corações 
de alegria, saber que em cada Eucaristia vivemos esta comunhão 
com a vida divina que se dignou assumir nossa condição humana, 
divinizando-a. Em cada celebração eucarística, fortalecemos nossa 
unidade espiritual com o Bem-aventurado Francisco Jordan, 
a Bem-aventurada Maria dos Apóstolos e tantos salvatorianos/as 
de todos os tempos, que participam da vida eterna. Eles sustentam 
nosso caminho com sua intercessão e rezam com e por nós, nesta 
bela união espiritual entre o céu e a terra.

8  Apocalipse 22, 1.
9  JORDAN Francisco, Alocuções, em 25 de dezembro de 1891.
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17.  A cruz da salvação – Ao 
lado do altar está a “cruz 
processional” em uma haste 
de metal de cor dourada, que 
expressa a santidade de Deus. 
Nela se podem contemplar 
duas cenas: na parte superior 
está representada a imagem 
de Cristo Crucificado. 
O Crucificado não está 
despido, como é habitual na 
crucificação, mas está usando 
as vestes sacerdotais e com 
seus braços estendidos tem 
a forma de um “cálice pascal”. As vestes sacerdotais de Cristo não 
ocultam as feridas e até mesmo a estola está cortada pela cicatriz 
da lança. Esta cicatriz está à direita, porque a espada foi encravada 
diagonalmente, de baixo para cima, da direita para a esquerda, 
até chegar ao coração. Nesta escultura nós professamos que Jesus 
Cristo é a realização plena do sacerdócio da Nova Aliança. Ele 
é o único Mediador e Sacerdote Eterno. Ele é o novo Cordeiro 
Pascal, que se oferece na cruz e desta oferta nasce um novo povo, 
o Povo de Deus da Nova Aliança, que é a Igreja.

18.  Ao olharmos para esta imagem de Cristo crucificado, a primeira 
coisa que nos vem à mente é o tema da cruz, como um tema 
central da espiritualidade do Bem-aventurado Francisco Jordan. 
Para nosso Fundador, o seguimento de Cristo exige de todos nós 
um compromisso de radicalidade. Como sabemos, a força motriz 
de toda a sua vida foi seguir Jesus Cristo, através de um contínuo 
e progressivo despojamento de si mesmo até o fim. Uma relação 
pessoal e pascal descrita deste modo: “Por Ele, Crucificado, nele, 
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Crucificado e com Ele, Crucificado, começa, prossegue e persevera 
no empenho pela glória de Deus e pela salvação das almas. Amém.”10 
Da mesma forma, ele nos convida a contemplar Jesus na cruz como 
inspiração para amar muito mais e melhor nossa vocação e serviço 
na Igreja. A cruz nos ensina o amor mais profundo, a fidelidade 
de Deus, a capacidade de tolerar derrotas, o desprendimento de si 
mesmo e uma vida doada por amor. Contemplar esta cruz nos 
leva a compreender toda a extensão e as conseqüências de nossa 
participação no único sacerdócio salvífico de Jesus Cristo.

19.  A descida de Cristo às profundezas da terra – Na base da haste 
da cruz está representado, em forma de relevo, a figura de Cristo 
que desce às profundezas da terra.11 Nesta imagem, podemos ver 
Cristo Ressuscitado, em cuja atitude de inclinação (Kenosis), 
desde as entranhas de um dragão (a boca da morte), resgata 
a Adão e Eva pelos pulsos 
(ponto no qual habitualmente 
se mede o pulsar da vida) 
e lhes devolve sua vida filial 
para que retornem ao Pai. 
Nesta representação, Jesus 
- o Crucificado-Ressuscitado 
- é o “Divino Salvador” que 
desce ao Sheol (o lugar da 
morte) até os recantos mais 
escondidos da existência 
para que todos sejam salvos e 
tenham Vida Eterna. Ou seja, 
a vida com toda sua plenitude 
em Deus e com Deus.

10  JORDAN Francisco, Diário Espiritual, I/118.
11  Efésios 4,8.
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20. Efetivamente, neste gesto de Cristo de inclinar-se para elevar (salvar) 
a Adão e Eva (e com eles toda a humanidade) encontramos uma 
síntese do tema central que habitava no coração do bem-aventurado 
Francisco Jordan. Ou seja, o de ajudar a “ser salvo” o maior número 
possível daqueles que “estão nas trevas e na sombra da morte”.12  
Portanto, diante desta imagem de Cristo que desce às profundezas 
da terra em busca da ovelha perdida, nos unimos ao Fundador 
para rezar esta sua oração: “Ó Jesus, crucificado por mim! Ó Pai, 
meu Tudo, uma coisa te peço, uma só, Senhor, onipotente, e esta 
eu buscarei: Oxalá eu  pudesse salvar a todos.”13 A mensagem 
salvatoriana traz consigo este conteúdo de ajudar a Igreja a manter 
as portas abertas: uma Igreja que convoca a todos para que 
conheçam a misericórdia do Pai e, ao mesmo tempo, para sair ao 
mundo, sob a orientação do Espírito, para manifestar a Salvação 
do amor de Deus que “quer que todos sejam salvos”.14  

O LUGAR DA PALAVRA
21. O ambão da capela do Bem-aventurado Francisco Jordan, em 

paralelo ao altar, ocupa um lugar de destaque na composição do 
espaço litúrgico. Ele ocupa um local visualmente proeminente. 
Não se trata de uma estante qualquer, mas é feito de pedra, 
com adequada solidez e estabilidade. A parte frontal tem a forma 
semicircular, evocando simbolicamente a pedra sobre a qual o anjo 
se sentou para anunciar às mulheres a Boa Nova da Ressurreição15. 
De modo que o ambão - como ícone do túmulo vazio - é testemunho 
da Páscoa e monumento à Ressurreição de Cristo.

12  Lucas 1,79.
13  JORDAN Francisco, Diário Espiritual, I/149.
14  1 Timóteo 2,4.
15 Cf. Mateus 28,2.
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22. Este monumento evoca 
em nossa mente o grande 
significado da escuta, da 
meditação, celebração 
e anúncio da Palavra de Deus 
para o Bem-aventurado 
Francisco Jordan. Desde sua 
juventude, encontramos em 
seus escritos, esta disposição 
assídua de “…meditar, 
aprender e contemplar as 
Sagradas Escrituras…”16. Isto 
é fundamental para nós hoje: 
formar-nos continuamente 
na escuta da Palavra de Deus, 
especialmente na Eucaristia. 
Não terá sido por outro 
motivo que o Fundador, 
ao escrever as Regras de 
1882, incluiu a prática 
diária da leitura espiritual 
e orante de “um capítulo 
da Sagrada Escritura”.17 Em suma, tanto ontem como hoje, não 
é possível uma vida salvatoriana autêntica sem deixar-nos iluminar 
e renovar, através da leitura orante da Bíblia, sem escutar e colocar 
em prática a Palavra de Deus.  

16  Cf. JORDAN Francisco, Diário Espiritual, I/139.
17  Regras do Primero Grau da Sociedade Apostólica Instrutiva, Roma, 1882, 
         DSS I, p. 24.
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23.  Maria, a discípula fiel da 
Palavra – Defronte à pedra 
do ambão está representada 
a figura da Virgem Maria, 
captada no momento da 
Anunciação. A cor vermelha 
da pintura indica a divindade, 
assumida por ela através 
de sua maternidade divina. 
A Virgem está envolvida 
pelo pergaminho do livro, 
para sublinhar a importância 
da escuta e da obediência 
à Palavra que se encarna nela. Ela tem uma atitude de diálogo e 
com sua mão direita levantada indica sua acolhida à Palavra ouvida. 
Enquanto que na mão esquerda ela segura  um “novelo de lã”, 
para indicar que nela está sendo tecida a carne do verbo de Deus. 
Isto significa dizer que, depois do “sim” de Maria no momento da 
Anunciação, nós já não somente ouvimos a Palavra, mas também a 
contemplamos e a tocamos com nossas mãos,18 porque, no seio da 
Virgem Maria, Deus Pai se tornou visível e veio habitar entre nós, 
em Jesus de Nazaré, chamado Emanuel, Deus-conosco.

24. A Virgem Maria sempre foi uma figura importante no caminho de 
fé do Bem-aventurado Francisco Jordan. Ela é para ele a santíssima 
“Mãe de Deus” e, ao mesmo tempo, “sua mãe”, a qual ele invoca 
constantemente pedindo o seu auxilio e a sua ajuda19.  O fato de 
ele ter escolhido o nome religioso de “Maria” e também confiado 
a fundação de sua obra apostólica sob a proteção de Maria Imaculada 

18  Cf 1 João 1,1.
19  Cf. JORDAN Francisco, Diário Espiritual, III/1; III/2; III/3; III/5; III/9.
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(8 de dezembro de 1881), nos faz compreender a intensidade 
de seu amor e devoção à Virgem, Mãe de Jesus. Reiteradamente 
ele nos recomendou de estar próximos de Maria, porque ela é 
nossa Mãe e modelo de fidelidade à vontade divina. Por isso, em 
nossa Sociedade, a Virgem Maria é a Mãe do Salvador, a mestra 
da interioridade e da escuta por excelência. Ela com sua vida nos 
ensina o significado de ser discípulos humildes e disponíveis ante 
Jesus. Com uma confiança igual à do Bem-venturado Francisco 
Jordan, ela nos acompanha e nos encoraja a perseverar diante das 
provações na missão.

O LUGAR DO CELEBRANTE
25. A sede do celebrante é outro 

lugar que tem um significado 
simbólico especial na 
capela do Bem-aventurado 
Francisco Jordan. Igual que 
o altar e o ambão, descritos 
anteriormente, a sede é feita 
da mesma estrutura fixa 
de pedra de mármore. Ela 
é o ícone de Cristo Sacerdote 
e Mestre, o qual, sentado, 
guia, ensina, instrui e exorta 
o seu Povo. O presidente é, 
portanto, a reapresentação 
do próprio Cristo presidindo a liturgia, ensinando sua Igreja 
a viver a fraternidade e convidando a todos para que se tornem 
palavra viva e vivificante para o mundo. A partir deste simbolismo, 
o sacerdote acolhe, conduz, ensina e abençoa em total identidade 
com a pessoa de Cristo.
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26. Além do significado simbólico e litúrgico da sede, podemos também 
fazer uma referência ao lugar que ocupou o Bem-aventurado 
Francisco Jordan. De modo que, a nobreza da sede evocaria 
a centralidade do ofício do Fundador, que preside em seu espírito 
o caminho da Sociedade e nos ensina a viver hoje com autenticidade 
seu carisma. Desde este lugar, ele acolhe, guia, envia e abençoa 
seus filhos e filhas espirituais, para que Deus os “...santifique, 
confirme e multiplique como a areia do mar e como as estrelas 
do céu, até o fim dos tempos”20, crescendo sempre na consciência 
“... de manter-se unidos em torno do espírito do Fundador”.21  
Por outro lado, este lugar da capela da Casa Mãe nos faz recordar 
que o Generalato não governa em nome próprio, mas atua em 
nome do Fundador. De tal modo que, sobre este aspecto, a sede do 
presidente adquire um significado simbólico muito importante. 
Ela é a representação do próprio Bem-aventurado Francisco 
Jordan como o garante da fidelidade e linha guia do caminho 
da Sociedade, que se viabiliza através do governo da Sociedade, 
principalmente no oficio do Superior Geral.

RELICÁRIO DO FUNDADOR
27. Tão importante como se fosse a "pupila do olho" está o relicário do 

Bem-aventurado Francisco Jordan localizado na parte mais central 
da capela. Como sabemos, os restos mortais do Fundador estiveram 
sepultados na antiga capela, desde o dia 31 de maio de 1957 até 
29 de março de 2021. Nas semanas anteriores à celebração de sua 
beatificação, os restos mortais de seu corpo foram exumados e 
colocados em uma urna (caixa de vidro acrílico) decorada com 
o emblema da "Sociedade do Divino Salvador". Desde a celebração 
da beatificação, as relíquias do Fundador ocupam este lugar central, 

20  JORDAN Francisco, Diário Espiritual, I/189.
21  JORDAN Francisco, Alocuções, em 2 de dezembro de 1898.
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agora protegido por uma grande lápide de mármore. A solidez, 
a firmeza e a quietude desta pedra fazem referência aos ensinamentos 
e ao testemunho do Bem-aventurado Francisco Jordan: uma vida 
de tenacidade, de extraordinária santidade e de ardor missionário 
na Igreja. Por 
outro lado, é 
importante dizer 
que não existe 
mais "o túmulo 
do Fundador", 
como existia 
antes. O que 
existe agora é um 
"relicário", no 
qual se preserva 
o que ainda resta 
do corpo do 
Fundador. Em 
outras palavras, 
este relicário 
contém a casca do 
grão de trigo que 
não permaneceu 
encerrado em 
si mesmo, mas 
caído em terra, brotou e deu frutos.22 Estas cascas do grão de trigo 
caído na terra, são o sinal mais precioso que nos impele à santidade 
de vida e à missão que nos foi confiada.

22  Cf. João 12,24.
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28.  Rede de pescadores – Na lápide de 
mármore, situada acima do relicário, 
tem uma greta que nos permite ver 
parte da urna com as relíquias do 
Fundador. Esta abertura tem uma 
proteção de metal dourado, no 
formato de uma “rede de pescadores”. 
Constitui assim, um elemento que 
certamente não pode ser ignorado, 
posto que a rede de pescador evoca simbolicamente a totalidade 
do caminho vocacional do Fundador: desde João Batista (pescador 
no riacho de Gurtweil) até tornar-se Francisco Maria da Cruz 
(pescador na Igreja até os confins da terra). Uma existência pescada 
por Deus para que se tornasse um pescador de gente para Deus. 
Uma vocação que foi agraciada com o dom da santidade, como 
está expresso no nome: “Beatus Franciscus Maria a Cruce Jordan”, 
escrito em cor dourada na pedra do relicário. Neste lugar tão 
peculiar, encontramos um forte chamado, uma fonte de inspiração 
e a intercessão necessária para viver também nossa vocação como 
uma história de amor a Deus e de santidade missionária, lançando 
redes no mar de nosso tempo.

29.  Luz em nosso caminho – Sobre 
a lápide do relicário colocamos 
uma lâmpada de metal dourado, 
semelhante às que estão sobre o altar 
e ao lado do Santíssimo Sacramento. 
Estas lâmpadas têm a forma de ovo 
de avestruz, com a sua casca repartida 
ao meio. Nos tempos do primeiro 
milênio, se iluminava as criptas 
usando estas cascas. Naquela época, 
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se enchia as cascas com óleo e, uma vez acendidas, usavam-nas 
como velas para as celebrações litúrgicas. Essas lâmpadas em 
forma de ovo representam em primeiro lugar a vida de Cristo 
Ressuscitado: a única luz sem ocaso. A lâmpada que está colocada 
sobre o relicário é mantida acesa como uma luz permanente. Essa 
luz nunca se apaga, porque evoca o espírito do carisma apostólico 
do Bem-aventurado Francisco Jordan, que deve brilhar na vida 
dos salvatorianos/as de todos os tempos. A luz de seu exemplo 
luminoso capaz de inflamar a todos os corações. A centelha de 
“fogo abrasador e farol luminoso”23 que ele acendeu e que jamais 
se extinguiu; um fogo sem limites e universal que continua 
convocando pessoas de todas as raças, línguas e povos.

VOCAÇÃO E CARISMA SALVATORIANO
30. Na abside da capela se contempla uma pintura com duas 

cenas do Evangelho em paralelo: o testemunho de João Batista 
e o Batismo de Jesus. A combinação destes episódios bíblicos 
nos convida a meditar sobre o tema central de nossa identidade 
e carisma salvatoriano.

23  JORDAN Francisco, Diário Espiritual, III/20.
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31.  Testemunho de João Batista –  A cena tem seu início com João 
Batista retratado como um homem de alta estatura e vestido com 
pele de camelo. Ele tem os pés imersos no rio Jordão com suas 
águas poluídas pelo pecado de uma 
humanidade que não conhece 
a Deus. João Batista tem um olhar 
fixo, como se ele estivesse falando 
conosco. A mão direita está posta 
sobre o coração, com a imagem do 
“Cordeiro Pascal”, demonstrando 
assim o mais central que ele quer 
nos comunicar: “Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do 
mundo”.24 Com sua mão esquerda, 
ele ilustra suas palavras apontando 
diretamente para a Pessoa de Jesus: 
“Ele é o Cordeiro que vocês devem 
seguir”.25  

32. Como sabemos, nosso Fundador tinha um grande apreço pela 
figura de São João Batista. Além de ter este nome, recebido de seus 
pais, ele falou inúmeras vezes de João Batista como um exemplo 
do autêntico salvatoriano.26 João Batista foi um grande exemplo 
de religioso apostólico, explicou o Fundador, porque com sua 
vida e suas palavras foi a primeira testemunha de Jesus. Com 
seu testemunho, ele nos ajuda a reconhecer em Jesus o “cordeiro 
enviado por Deus” que tira “o pecado” do mundo”.27 Ele não 
chamou a atenção sobre si mesmo, mas soube colocar-se de lado 

24  João 1,29.
25  João 1,36.
26  Cf. JORDAN Francisco, Alocuções, em 23 de junho de 1899.
27  Cf. João 1, 29.
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para indicar o Salvador da humanidade. Segundo o Fundador, este 
é o modo salvatoriano de proceder: indicar  Jesus e convidar a segui-
lo, para que n´Ele cada pessoa conheça o único Deus verdadeiro 
e seja salvo do pecado que nos afasta d´Ele. De fato, esta é nossa 
vocação, de sermos “lâmpada que arde e brilha”28, indicando onde 
está a verdadeira luz - Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro 
de Deus verdadeiro - que triunfa sobre as trevas.29 Enfatizando 
a figura humilde de João Batista, o Bem-aventurado Francisco 
Jordan, não promoveu a si mesmo e nem mesmo aos seus ímpetos. 
Sua mensagem foi de arraigar em nós a grandeza desta vocação 
de gastar-se, de consumir-se na missão de apontar Aquele que “nos 
mostra o rosto de Deus e nos faz conhecer o nome de Deus”.30

33.  “Este é o meu Filho amado” – 
Como segundo ato está representado 
o Batismo de Jesus, como descrito 
no início do Evangelho. “Quando 
Jesus foi batizado, saiu da água e logo 
o céu se abriu, e ele viu o Espírito de 
Deus que descia como uma pomba 
e pousava sobre ele. Ao mesmo 
tempo, ouviu-se uma voz do céu que 
dizia: Este é o meu Filho querido, 
o meu predileto”.31  A figura de Jesus 
é a de um homem despojado, sem 
vestes de glória. Ele se submergiu 
em nossas misérias e em nossa 
humanidade, também representada 

28  João 5, 35.
29  Cf. Credo Niceno-Costantinopolitano.
30  BENTO XVI, Audiencia na Sala Paulo VI, em 16 de janeiro de 2013.
31  Mateus 3, 16 - 17.
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pela cor de terra que tem a água do rio Jordão. Esta água, escura 
e suja, trata-se da imagem exata de uma humanidade feita de lama, 
sem luz, apagada pelo pecado. Jesus sai das águas envolto pela cor 
vermelha de Sua divindade, olhando para cima, no instante que se 
abre a muralha da abóboda celeste. No alto se pode ver a mão de 
Deus Pai, cuja manga tem a cor vermelha porque Ele é o verdadeiro 
Deus. Sua mão se mostra completamente aberta, pois Ele 
definitivamente se dá a conhecer como Pai através de Seu Filho, em 
uma profunda relação de amor. Na mesma representação, vemos 
o Espírito Santo que desce sobre Jesus. O Espírito é a comunicação 
do amor imensurável entre o Pai e o Filho que desce sobre 
a humanidade de Jesus. Assim se torna conhecido o rosto do único 
Deus verdadeiro que se revela na encarnação de Seu Filho amado. 
Vale notar que na representação já não existe mais fronteiras entre 
o céu e a terra. Os céus se abriram, para nunca mais se fechar, pois 
através de Jesus conhecemos verdadeiramente o Pai, Aquele nunca 
visto por ninguém.32  Por fim, 
gostaria ainda de observar que 
Jesus está representado com um 
pé em movimento a caminho 
do deserto, como para indicar 
o início de sua missão de 
salvação, enfrentando as 
tentações do pecado que nos 
impedem de conhecer o amor 
de Deus Pai.  

34. Toda esta representação coloca em destaque um pensamento chave 
do Bem-aventurado Francisco Jordan. Desde seu entendimento 
da realidade, a superficialidade espiritual era um dos principais 

32  Cf. João 1, 18.
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problemas da Igreja de seu tempo. Faltava na vida dos cristãos 
uma experiência viva de Deus. De maneira que, para responder 
a esta realidade, ele iniciou uma obra apostólica com a finalidade 
de promover, de instruir e de tornar conhecidos os ensinamentos 
de Jesus, o Filho amado do Pai. Somente em Jesus Cristo podemos 
conhecer o “único Deus verdadeiro”, porque como disse Jesus 
a Filipe: “Quem me viu, viu o Pai”.33  Nisto aprendemos que 
o único Deus verdadeiro não é solidão, mas sim comunhão 
trinitária de amor, dom e comunicação transbordante.

35. Também podemos identificar nesta representação o tema da 
consagração apostólica que nasce do Batismo. Nos ensinamentos 
do Bem-aventurado Francisco Jordan, cada batizado, qualquer que 
seja o seu estado de vida, é um missionário no mundo. Assim, 
ao fundar sua obra apostólica, o que ele propôs foi ajudar a Igreja 
na missão de que todos, sem excluir ninguém, “...conheçam 
sempre mais o único Deus verdadeiro e o seu enviado, Jesus Cristo, 
a fim de que todos vivam santamente e salvem suas almas”.34 
Hoje, melhor do que em tempos passados, compreendemos 
que o essencial do carisma salvatoriano está centrado em tornar 
presente o encontro pessoal com Jesus Cristo, pois Ele é o caminho 
que nos faz conhecer o amor imensurável de Deus Pai, na unidade 
do Espírito Santo. Da igual forma, porque estamos conscientes 
“...por experiência própria, que não é a mesma coisa ter conhecido 
Jesus ou não O conhecer, não é a mesma coisa caminhar com Ele 
ou caminhar tateando, não é a mesma coisa poder escutá-Lo ou 
ignorar a sua Palavra...” 35.  

33  João 14, 9.
34  JORDAN Francisco, Estatutos da Sociedade Apostólica Instrutiva, 1880.
35  FRANCISCO, Exhortação Apostólica Evangelii Gaudium, no 266.
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MISSÃO APOSTÓLICA SALVATORIANA

36. Em toda a parede de fundo da capela estão conjugadas novamente 
duas cenas bíblicas: a Ascensão e Pentecostes, tal como se 
costumava combinar na iconografia antiga. Em consonância com 
as próprias palavras de Jesus, Ele devía primeiro ir ao Pai para que 
o Espírito pudesse descer sobre nós.36 De fato, sem o Espírito 
Santo, os apóstolos não podem dar testemunho, ou dito também 
em outras palavras, não existe missão sem a descida do Espírito. 
Além disso, estas duas cenas: da Ascensão, juntamente com a efusão 
do Espírito em Pentecostes, nos fazem refletir sobre a missão 
salvatoriana universal, isto é, sobre a nossa identidade fundamental 
de seguir Jesus Cristo, ao estilo dos primeiros apóstolos.

37. A este ponto, gostaria de chamar a atenção sobre as cores 
predominantes nas pinturas da capela: desde o amarelo ocre até 
o vermelho alaranjado. Estas cores, segundo o artista Marko Rupnik, 

36  Cf. João 16,7.
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representam as cores mais profundas da consciência e da existência 
humana. São pois as cores do tecido das entranhas que fisicamente 
logramos distinguir no ventre materno, durante a gestação antes 
do nascimento. Tendo isso presente, as primeiras comunidades 
usavam estas cores para representar os grandes acontecimentos da 
Salvação, como antecipação do nascimento à vida definitiva para 
a qual estamos em caminho: “Vinde, benditos de meu Pai, ao lugar 
preparado para vós desde toda a eternidade...” 37.  

38.  Ascensão do Senhor – Na parte superior da parede está 
representado o relato da Ascensão do Senhor, como está descrita 
nos Atos dos Apóstolos38 e no Evangelho de Mateus.39 No centro 
está o Cristo glorioso que ascende à morada do Pai. Cristo está 
sentado, segurando um livro 
aberto.40 A visibilidade de suas 
feridas indicam a realidade humana 
de seu corpo e, ao mesmo tempo, 
estão indicando que Ele levou nossa 
humanidade a sentar-se à direita do 
Pai.41 Ele nos contempla com um 
olhar que observa, encanta, convoca 
e envia. Com sua mão direita, Ele 
faz o gesto da bênção sacerdotal 
e do envío à missão. Contudo, 
a Ascensão está vinculada ao grupo 
de apóstolos da cena abaixo. São 
aqueles apóstolos que estão olhando 

37  Mateus 25,34.
38  Atos dos Apóstolos 1, 9 - 11.
39  Mateus 28, 16 - 20.
40  Apocalipse 4,8.
41  Cf. Credo Niceno-Costantinopolitano.
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para Cristo (contemplativos) que ascende ao Pai, enquanto outros 
estão em atitude de saída missionária (apostólicos). Nesta cena 
todos os apóstolos têm os pés orientados para fora, em direção 
a todos os confins da terra e às periferias do mundo. Os dois anjos 
ao lado de Cristo dão testemunho da presença divina. Ambos 
têm uma mão voltada para Cristo e a outra voltada ao mundo, 
convidando os apóstolos à plena conjugação entre a contemplação 
do mistério revelado no Ressuscitado e a ação apostólica. Eles 
convidam os apóstolos a nutrirem sua vida de fé e a dar o testemunho, 
imbuídos do Espírito de Cristo, com a confiança de que Ele voltará 
da mesma forma que O contemplam na Glória do Pai.

39. Esta representação, antes de tudo, nos faz refletir sobre a pertinente 
insistência do Fundador para que tivéssemos o Divino Salvador, 
como o centro efetivo de nossa vida. Se nos falta a consciência sobre 
a importância desta centralidade espiritual na pessoa viva de Jesus 
Cristo, a vida salvatoriana já não tem nenhum sentido e a missão 
apostólica se torna vazia e sem significado. Portanto, a essência 
de nossa espiritualidade é o vínculo pessoal com este “olhar de 
Cristo Salvador”, pois Ele nos revela o olhar do Pai, na força de seu 
Espírito. Ele olha para todos, porém, olha para cada um de nós. 
Seu olhar imprime em nós o desejo de segui-Lo, preenche nossa 
vida de sentido e orienta nosso olhar para o mundo. Quanto mais 
estivermos enraizados na pessoa de Jesus Cristo, revelador do Pai, 
mais seguro estaremos de que nossa ação apostólica, guiada por 
Seu Espírito, não permanecerá somente em palavras ou em uma 
simples organização estratégica.

40. Tal como estão representados na pintura, existem dois olhares 
distintos dos apóstolos: um de contemplação e o outro de ação. 
Os dois olhares se complementam e são atitudes características 
da maneira salvatoriana de seguir Jesus Cristo, inspirada na vida 



31

espiritual do Bem-aventutado Francisco Jordan. Nossa Sociedade, 
disse o Fundador, é “inteiramente contemplativa e ativa”, 
explicando que o elemento contemplativo tem por finalidade ser 
“a infusão de óleo na lâmpada para que ela arda e ilumine. Se faltar 
este óleo, a lâmpada se apagará”.42 Diante disso, compreendemos 
que não existem dois tipos de salvatorianos, aqueles que rezam 
e aqueles que se ocupam das atividades apostólicas. Só há uma 
maneira de viver a vocação salvatoriana: a de um autêntico 
contemplativo em ação.

41.  Pentecostes e envío missionário – Na parte inferior está 
representado o relato dos Atos dos Apóstolos sobre o evento de 
Pentecostes.43 Cristo é o personagem principal do Pentecostes, 
como descrito no Evangelho de Mateus: “Ele vos batizará com 
Espírito Santo e com fogo”.44 Nesta representação, o Espírito 
Santo se manifesta em línguas de fogo e cria a comunidade 
apostólica. Maria, entre os apóstolos, está em atitude de oração. Ela 
é a imagem de toda a Igreja que invoca a vinda do Espírito Santo. 
Ela olha para nós, a 
comunidade que 
hoje celebra a 
liturgia e faz 
memória da ação 
salvadora de Deus 
no mundo. Os 
apóstolos estão 
organizados em 
grupos de três, 
já que a missão 

42  JORDAN Francisco, Alocuções, em 23 de junho de 1899.
43  Cf. Atos dos Apóstolos 2, 1 - 4.
44  Mateus 3, 11.
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é sempre comunitária. Todos eles usam sandálias e um manto, 
símbolos de unidade e de serviço, semelhante ao manto de Jesus 
em espírito de desprendimento e total confiança na Divina 
Providência. Eles estão em atitude de saída missionária: “Ide, 
portanto, fazei discípulos entre todos os povos”.45 Os apóstolos têm 
em suas mãos os símbolos da pregação (rolo) e dos sacramentos 
(pão, vinho e óleo). Estes elementos da palavra e dos sacramentos 
- símbolos dos meios salvíficos da Igreja - também podem ser por 
nós interpretados como sinais que evocam a diversidade dos meios 
de evangelização.

42. Antes de tudo, esta representação evoca a finalidade “apostólica” 
e “instrutiva” da obra do Bem-aventurado Francisco Jordan. Em seus 
primórdios, Pentecostes era a nossa festa principal. A Sociedade se 
propagou impelida pelo exemplo dos apóstolos e exaltando a Virgem 
Maria como Rainha dos Apóstolos. A identidade do salvatoriano, 
segundo Francisco Jordan, era a do “apóstolo” a serviço da Igreja, 
no sentido forte e originário da palavra. A Sociedade do Divino 
Salvador, portanto, se caracteriza como um “corpo apostólico” 
que, guiado pelo Espírito, tem como essencial a capacidade de usar 
todos os modos e meios para tornar conhecido no mundo o único 
verdadeiro Deus. Não se trata simplesmente de aumentar nossa 
carga de trabalho, mas de trabalhar em espírito de discernimento, 
de unidade e abertura para com todos. Para isso, precisamos lutar 
contra a tentação de encerrarmo-nos em nós mesmos, contra 
a enfermidade do “provincialismo” que nos faz perder a comunhão 
entre as Unidades. Ainda que este caminho da universalidade 
nem sempre seja fácil é de fundamental importância que nossa 
formação inicial seja orientada nesta perspectiva do carisma e para 
uma maior cooperação entre nós. Estou convencido de que esta 

45  Mateus 28, 19.
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é a tarefa mais oportuna que temos e a resposta mais apropriada 
para os tempos atuais. Não podemos fazer nada sozinhos, sem 
o impulso do Espírito Santo 
que guia cada um de nós, a 
Sociedade e a Igreja. Uma 
imagem da Igreja, que foi 
tão belamente representada, 
na figura da Virgem Maria, 
reunida com os apóstolos. Ela 
- Mãe e Modelo eclesial - está 
presente em cada celebração 
eucarística, ajudando-nos em 
nossa missão de conhecer, amar 
e seguir a Jesus Cristo que nos 
ensina a invocar a Deus como 
Pai de todos.

CONCLUSÃO
43. Antes de concluir este comentário sobre a capela do Bem-aventurado 

Francisco Jordan, gostaria de fazer-lhes um convite para que, 
desde a vida de nossas comunidades, se implementem algumas 
ações concretas sobre a identidade e fidelidade ao legado de nosso 
Fundador.

44. Como expliquei anteriormente, o evento da beatificação nos 
conduziu à remodelação da capela de nossa Casa Mãe em Roma. 
Temos feito o melhor possível para oferecer um espaço adequado 
para a veneração de uma pessoa que nos “contagiou”, almejando 
seguir seus passos de santidade e sua paixão de evangelizar. Quero 
chamar a atenção para o fato de que já não podemos mais apresentar 
o nosso Fundador como fazíamos antes de sua beatificação. 
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O Bem-aventurado Francisco Jordan está agora para além das 
fronteiras da Família Salvatoriana. Ele faz parte de um elenco 
de testemunhas da Igreja, as quais, com as suas vidas, indicaram 
o caminho das Bem-Aventuranças. Por isso, considero oportuno 
que se estabeleça um diálogo aberto entre nós (onde ainda não 
tenha sido feito) sobre o que poderíamos fazer mais e melhor para 
apresentar o “Bem-aventurado Francisco Jordan” nos lugares de 
missão nos quais atuamos. Gostaria que os resultados desta decisão 
comunitária tivessem um impacto significativo sobre o lugar. 
Que seja uma ação que possa ir além de simplesmente pendurar 
um quadro ou de colocar uma pequena estátua em algum lugar 
da casa. Sejamos pois criativos, fazendo ver o quão importante 
é a figura do Bem-aventurado Francisco Jordan! Ele é nosso modelo 
de santidade para os tempos atuais. Ao mesmo tempo, gostaria 
de agradecer uma vez mais pela criatividade e pela diversidade 
de meios que muitas comunidades estão utilizando para dar 
a conhecer e promover a veneração ao Bem-aventurado Fundador.

45. Além disso, eu gostaria que o evento da reformulação da capela da 
Casa Mãe se tornasse um forte estímulo para otimizar os espaços 
de oração em nossas casas. Não obstante, existam salvatorianos 
que têm um grande apreço pelos espaços sagrados. Já visitei certos 
lugares nos quais havia um total descuido com essa dimensão 
inerente à nossa vida. Todos nós podemos compreender que, 
quando encontramos uma capela suja, com objetos litúrgicos 
danificados ou quebrados, não é difícil chegar à conclusão sobre 
a qualidade espiritual das pessoas que habitam em tal casa. Não 
nos esqueçamos que liturgia significa entrar no mistério de Deus 
que se prolonga em nossa espiritualidade e missão. Por isso, 
recomendo-lhes que aproveitemos a oportunidade do momento 
presente para investir e talvez renovar o que for necessário para 
uma melhor qualidade da vida espiritual. Sejamos, pois, audazes 
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e generosos em criar o ambiente de oração que faça eco à beleza 
de Deus, desde a arquitetura, até aos livros e objetos litúrgicos. 
Sem luxo, mas que sejam sólidos e dignos. Ao fazer isso, estaremos 
reafirmando algo de essencial em nossa opção de vida e, ao mesmo 
tempo, uma ação necessária para nossa formação permanente. Em 
tudo isso, talvez não seria nada mal, lembrar um ditado muitas 
vezes citado pelo Fundador de que “o não progredir é regredir!” 46.

46. Por fim, quero cumprimentá-los por ocasião das festividades 
de Natal deste final do ano. Por toda parte haverá uma variedade de 
celebrações e festividades, quase sempre muito barulhentas, porém 
muito pouco vinculadas com o nascimento de Jesus, nosso Salvador. 

46  JORDAN Francisco, Alocuções, em 15 de abril de 1898.

NOME Rupnik - dove -a nno 
Marko Ivan Rupnik - Natividade, 2020. Igreja de San Basilio, Roma.



No entanto, a Festa de Natal tem um lugar fundamental em nossa 
vida salvatoriana. Pois é a nossa festa religiosa por excelência, pois 
nela celebramos a revelação do único Deus verdadeiro e Salvador 
de todos. Naturalmente, se compreende que em alguns contextos, 
por razões pastorais, se torna impossível celebrar em comunidade 
a festa do Nascimento do Divino Salvador. Mesmo assim, o que 
recomendo insistentemente é que se busque a melhor maneira de 
celebrar a Festa de Natal com a comunidade. Se não for possível 
na Noite de Natal, que seja em um outro dia conveniente para 
todos. De igual modo, na Santa Noite de Natal, não se esqueçam 
de, diante do presépio, rezarem uns pelos outros, especialmente 
pelos missionários e por nossos confrades idosos. Tratemos pois 
de fazer isso como irmãos de comunidade e missão, caminhando 
sempre em frente, guiados pela graça de Deus e na companhia 
do Bem-aventurado Francisco Jordan. 
Muito obrigado!

Superior Geral
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Milton Zonta SDS

autorretrato

Ele cresceu sem regalias e sem desejos de vanglória, 
pois, preferiu discernir os caminhos do Espírito, 

com o desejo de realizar grandes coisas 
para a glória de Deus e para salvação de todos.

Ele encontrou na Palavra de Deus 
a sua maior força e sabedoria, 

superou todas as suas adversidades, 
convencido de que as obras de Deus 

só prosperam à sombra da cruz.  

Com seu jeito humilde e uma fé inabalável, 
ajudou a Igreja na missão de tornar sempre mais conhecido

o rosto do único Deus verdadeiro, 
revelado nas palavras e nos gestos de Jesus.

Ele compreendeu a amplitude de seu chamado
de evangelizar com todos os modos 

e meios disponíveis,
estando aberto ao mundo e aos povos, 

num horizonte sem fim.

Ele despertou no coração de muitos 
a vocação de ser sal da terra e luz que ilumina, 

abrasando e contagiando na unidade, 
sem excluir ninguém.

O bem-aventurado Francisco Maria da Cruz Jordan
é um dom do Espírito de Deus 

que habita em nós! 
Presença viva e atuante 

que nos dá força e perseverança 
para também seguir os seus passos.
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