Sinais dos Tempos
através da lente do Carisma Salvatoriano
Os/as salvatorianos/as ao redor do mundo estão empenhados em muitas atividades e
responsabilidades apostólicas. Assumimos seriamente nosso apelo à missão. Ao realizarmos
nossos compromissos, muitas vezes, sentimos que o mundo, ao nosso redor e dentro de nós
está mudando cada vez num ritmo mais frenético. Como conseguimos lidar com esta realidade
sempre em mudança? Como estamos integrando nossa resposta vocacional neste processo?
Como conseguimos sondar as profundezas do nosso carisma salvatoriano, numa abordagem
dirigida aos novos tempos, que estamos experienciando? Já nos apropriamos de algum tempo
para parar e nos perguntar sobre estas questões importantes?
De certo modo, talvez, muitos de nós nos assemelhamos com Marta de Betânia, que
estava muito ocupada para se juntar com sua irmã Maria aos pés de Jesus para ouvilo de uma
maneira nova. A Comissão Conjunta Internacional do Carisma – CCIC – gostaria de convidar a
cada membro da Família Salvatoriana a usar algum “tempo como Maria” com este material
aqui reunido. Nós acreditamos que o chamado de Jesus aos salvatorianos/as vai se tornar
mais claro hoje se assim o fizermos. Nas reflexões a seguir você verá que identificamos três
importantes sinais do nosso tempo que está tendo um impacto em nós e nas pessoas que
servimos em nossos ministérios ao redor do mundo. São eles:
●
●
●

Crise de fé, que se mostra no crescimento do secularismo, bem como, em uma
desconfiança crescente em todas as instituições, incluindo a Igreja.
Busca de espiritualidade que se expressa como sede do sentido de vida.
Individualismo e individualidade que se instalaram em nós e em torno de nós, nos dois
aspectos positivos e negativos.

Nós, da CCIC, acreditamos que cada um destes sinais também encontra ressonância
em nosso carisma salvatoriano. A visão do Fundador, Padre Francisco Maria da Cruz Jordan,
foi um dom do Espírito Santo à Igreja e ao mundo. A esperança de Padre Jordan, que um
grupo de apóstolos de todas as esferas da vida geraria um grande impacto no mundo
incrédulo, é tão relevante hoje como era na década de 1880. Ele era um apóstolo para seu
tempo; seus filhos e filhas espirituais são destinados a serem apóstolos para esta época.
Quando vocês trabalharem com este material sobre os sinais dos tempos, convidamos
também vocês a retomar o conjunto de reflexões que publicamos anteriormente sobre a
Declaração da Família Salvatoriana. Este nosso trabalho atual está intimamente ligado com as
reflexões feitas anteriormente, as quais vocês podem encontrar postados nos sites
internacionais da Congregação e da Sociedade.
Finalmente, esperamos que esta contribuição da CCIC possa nos ajudar, como
salvatorianos/as a perceber que a beatificação do Padre Jordan é um dom para todos os
crentes. Nosso carisma, quando vivido em seu potencial máximo, oferece uma fundamentação
construída no Espírito para os seguidores de Jesus, neste momento da história. Hoje, todos
nós que nos chamamos salvatorianos/as, somos desafiados/as a vivenciar a nossa própria
vocação de modo que possamos ser testemunho do Salvador. Possa este trabalho
ajudálos/as na sua resposta a este convite.
S. Carol L. Thresher, sds

