CHAMADO PARA
ABRAÇAR O MUNDO

Comissão Conjunta Internacional de Carisma 2008

ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO
Lentamente releia as referências da Declaração no início do presente
estudo. Dê tempo para a oração pessoal e compartilhada. Encerre com a
seguinte oração.

Ó Salvador do mundo,
inspira-nos com o seu Espírito,
o zelo dos seus Apóstolos
e o carisma do Padre Jordan
e de Madre Maria para que
possamos trabalhar incansavelmente,
indo “por todo o mundo e proclamar
a Boa Notícia para toda a criação”. (Mc.16,15).
“Mostre-nos o caminho para
levar todos a vós” (SD II.32).
Motive-se a aprofundar a sua compreensão do tema através da leitura
de outras fontes salvatorianas.
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nosso Fundador colocou sobre ele: todas as formas e os meios que o
amor de Cristo inspira (2 Cor. 5:14). O amor de Cristo força - ou seja, o
seu amor por nós e o nosso amor por ele - inspira e dá sentido. Vamos,
então, impulsionado por amor e obrigado por amor, avançar com nova visão
e dinâmico fervor: “Para isso eu me esforço e luto, sustentado pela poderosa
energia que em mim opera” (Col. 1:29). (“Todas as formas e os meios” - Ir.
Miriam Cerletty SDS).
Após um tempo de reflexão pessoal, partilhe os seus pensamentos
com os outros.
SUA EXPERIÊNCIA DE UNIVERSALIDADE
Refletir e compartilhar com os outros sobre estas questões.
√

O que a universalidade salvatoriana nos diz a respeito do
preconceito racial, étnico e de conflito de classe e outras
injustiças do nosso tempo? Como isso orienta as nossas relações
com os outros?

√

Como é que você e seu país experienciaram ou foram
impactados pela “globalização?”

√

Se Pe. Jordan estivesse vivo hoje, como ele entenderia a
globalização? Como o nosso carisma nos chama a responder?

√

Que elementos da universalidade Salvatoriana energizam você
em sua vida e missão?

COMPROMISSO
Dinâmica sugerida: Fazer um círculo com um globo no centro.
Feche os olhos e imagine o Padre Francisco Maria da Cruz em seu
escritório. Sua mão está descansando sobre o globo; e ele o gira
refletidamente. Seu olhar se volta para repousar em você.
√

O que Pe. Jordan está lhe pedindo? Está pedindo a nós?

Em uma atmosfera de oração, compartilhe suas respostas com o outro.
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CHAMADO PARA ABRAÇAR O MUNDO
INTRODUÇÃO
O foco deste estudo é o tema da universalidade do nosso
Chamado Salvatoriano tal como descrito no Capítulo II da Declaração da
Família Salvatoriana: “Nossa Missão”. O estudo pode ser adaptado às
necessidades do grupo local.
ORAÇÃO INICIAL
Comecemos nossa oração com os seguintes artigos da Declaração
Salvatoriana: “Seguindo as pegadas do Salvador, a exemplo dos Apóstolos,
somos chamados/as a viver e anunciar o amor incondicional de Deus, dando
continuidade à obra salvífica de Jesus, anunciando a salvação a toda criatura
e a libertação de tudo aquilo que constitui uma ameaça à vida plena”.
(Declaração da Família Salvatoriana - artigo 5 º).
“O nosso espírito de universalidade se expressa de todos os
modos e meios que o amor de Deus inspira”.
A. Estamos abertos aos clamores e desafios da época histórica,
permitindo que os sinais dos tempos nos revelem os modos e os meios de
agir.
B. Envolvemos outras pessoas em nossa missão, e colaboramos com
quem se compromete com a promoção da verdade, da justiça e da defesa
da vida, fazendo a opção preferencial pelos pobres e por aqueles e aquelas
cuja dignidade humana não é reconhecida.
C. Tornamos as verdades eternas da Palavra de Deus e nossa fé
acessíveis às pessoas de qualquer cultura, raça, etnia, classe social,
nacionalidade e religião”
(Declaração da Família Salvatoriana - artigo 8º)
PARA COMEÇAR A REFLEXÃO:
A maioria dos Salvatorianos, que ficou sabendo o Pe. Felix Bucher,
lembra a história de sua possessão diabólica durante a época de seu
noviciado. Sua libertação aconteceu ao longo de vários meses em 1887,
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durante os rituais de exorcismo que foram administrados pelo Pe. Jordan e
Pe. Lüthen. Curado, ficou com o dom das línguas: latim e grega. Estudou
para o sacerdócio e foi ordenado (sacerdote) em 1891. Pouco tempo depois,
Pe. Felix, acompanhado por um outro padre e um irmão, foi enviado pelo
Pe. Jordan como missionário para o noroeste dos Estados Unidos.
Pe. Felix, um nativo da Bavária, em terra estrangeira, logo começou
atendendo às necessidades dos nativos americanos pobres e doentes no
estado do Oregon. Padre Cletus La Mere SDS, que estudou a vida do Pe.
Felix, o caracterizou como um padre semelhante a Cura de Ars, carinhoso,
porém austero; um homem que dispensou seu leito, tinha um mobiliário muito
simples e se alimentava de batata e leite. Compartilhando com o sofrimento
dos seus vizinhos e atendendo-os cordialmente, Pe. Felix doou-se
inteiramente a seu povo, que carinhosamente o chamava de seu “chefe de
batina preta”.
O inverno chuvoso ao longo da costa de Oregon dificultava, muitas
vezes, as viagens de Pe. Felix para as missões. Ele relatou várias viagens
angustiantes.
Em uma viagem, durante o inverno, meu cavalo se atolou. Ele ficou
desanimado em tentar sair da lama, de modo que (ele) ficou deitado e não
fez qualquer esforço. Tive que chamar os índios para ajudar, amarraram-no
a uma corda e puxaram-no para fora. Recebi um outro cavalo, porém o
barro grudento deixou-o cansado demais e, desanimado, recusou-se a
negociar com a lama que o atingia acima dos joelhos. Eu finalmente terminei
minha viagem de 8 ½ milhas, cavalgando um terceiro cavalo… Quando a
água estava muito alta, eu tinha que atravessar os rios nadando. Uma vez eu
atravessei o rio Siletz, durante uma enchente, e o cavalo foi levado pelas
águas, mas eu me segurei em sua cauda e ele me levou seguro para o lado
oposto do rio (La Mere, 1996, p. 24)
Estes são apenas dois exemplos do esforço extraordinário que o
Pe.Felix fez, a fim de cumprir a sua missão Salvatoriana. Aparentemente
isolado, Pe. Felix sabia como envolver outros em sua obra. Quando precisava de dinheiro para construir uma igreja e residência na terra dos índios,
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REFLEXÕES DE OUTROS SALVATORIANOS
…É verdade que não podemos servir a Igreja universal sem estar
inserido aqui e agora, numa Igreja local. Ainda, assim, devemos estar sempre
conscientes de que nossa missão não se limita a esta ou aquela Igreja local.
Devemos estar abertos, atentos e disponíveis para as necessidades da Igreja
em qualquer parte do mundo…Em princípio, não excluímos nenhuma
atividade apostólica, desde que ela sirva para realizar a nossa missão.
Selecionamos nossas atividades apostólicas de acordo com as circunstâncias
de tempo e lugar (necessidades da Igreja, carismas pessoais, meios humanos
e materiais…). A caridade de Cristo que deseja salvar a todos, inspira-nos
a tomar a melhor decisão no momento certo…No entanto, isso não significa
“fazer tudo” indiscriminadamente. Utilizamos qualquer meio ou atividade
apostólica, desde que ela corresponda ao nosso carisma e é adequada para
as necessidades concretas de tempo e lugar. O que é realmente importante
é alcançar o nosso objetivo último. Os valores permanentes não mudam: o
que queremos (a glória de Deus e a salvação das pessoas); nossa maneira
específica de realizar (ênfase na liderança cristã); universalidade geográfica
e étnica. O que muda de acordo com as circunstâncias concretas é a utilização
dos meios para realizar o objetivo da nossa missão. (“Nossa Missão
Salvatoriana” - Pe Arno Boesing SDS).
O coração da missão salvatoriana - “amor para todos e o desejo de
que sejam conduzidos à plenitude da vida, a salvação”. Seguindo o exemplo
do nosso Salvador, nosso amor deve ser inclusivo, com atenção especial a
aqueles que não estão incluídos social, cultural e economicamente... O amor
inclusivo de Deus é para com os fracos e compassivos. Esta é a experiência
de Deus que as pessoas salvatorianas são chamadas a partilhar com os
outros” (Universalidade como amor inclusivo: uma chave para compreender
a opção preferencial pelos pobres, na Espiritualidade Salvatoriana - Ir. Carol
Leah Thresher SDS).
O dom de todas as formas e meios deve ser simultaneamente estimado
e respeitado. Não pode ser interpretado, no entanto, de forma absoluta. Ele
requer discernimento orante. Nós empregamos todos os meios e formas
dentro do contexto da nossa missão salvatoriana, atentos ao limite que o
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HINO (Melodia de Ó Santíssima)

ele recorria o apoio da Bem-aventurada Katherine Drexel, fundadora das
Irmãs do Santíssimo Sacramento. Katherine, que tinha um grande amor aos
africanos e americanos nativos, tinha, à sua disposição, uma grande fortuna
herdada de seu pai, um banqueiro extremamente bem sucedido. Ao longo
da sua vida, Katherine apoiou projetos de prestação de serviços aos
africanos e americanos nativos. Felizmente, Pe. Felix foi muitas vezes o
receptor da generosidade de Katherine. Ele também recebeu apoio dos
amigos na Bavária que, em 1911, fizeram um altar e enviaram-no por navio
a Nova York. Foi a Bem-aventurada Katherine Drexel que pagou o frete de
Nova Iorque para Oregon. A solidariedade dos amigos sustentou Pe. Felix.
“Esse pensamento manteve firme o meu espírito durante todos estes 30
anos de vida missionária”.

Oh, tu, santa! Antiqüíssima! Única
Sociedade! Apostólica,
Zelosíssima, Abnegada Sociedade!
Sempre propaga-te / Por tudo espalha-te
Abraça e renova o universo!
Atrai os pastores – Atrai os professores E virgens consagradas
Oh! Guia-os tu!
Converte nossa pátria!
Dá a fé aos infiéis – Aos órfãos proteção –
E a todos instrução!

Embora as preocupações materiais ocupavam Pe. Felix, ele era
também um homem de oração e dos sacramentos. Ele tinha a reputação de
um homem místico. Suas cartas revelam que ele passou uma grande parte
do seu tempo em oração e meditação. Ele mantinha cuidadosamente os
registros de batismos, primeiras comunhões, confirmações, casamentos e
funerais. Nos seus primeiros 11 anos, em Oregon, ele enterrou cerca de
100 paroquianos, ministrou a unção dos enfermos, confortando suas famílias.
“Quantas noites eu passei à beira do leito dos índios moribundos!” Eles se
agarravam ao sacerdote em filial confiança e diziam:”Padre, salve a minha
alma!”. “Padre, quero lhe agradecer!”. “No dia de Natal, 1935, Pe. Felix
sofreu um acidente vascular cerebral, mas, depois de três meses, teve uma
recuperação surpreendente. Pouco tempo depois, ele retirou-se para São
Nazianz, WI, ali viveu no meio dos seminaristas, sendo um exemplo de
“simplicidade, piedade, humildade e obediência até a sua morte em 1938”
(La Mere, 1996, p. 54).

Fortaleza dá aos pais, Santa disciplina às mães,
E firmeza ao bodegueiro.
A todos santifica!
Luz do alto ao sábio dá,
À arte disciplina. O trabalho santifica –
Oh! Tudo isso dá!
Teus dirigentes iluminam; Inflama-lhes o coração
Que eles nada busquem
A não ser Jesus!

Concentre-se por alguns momentos para refletir sobre esta
representação visual da universalidade.

Oh, tu, santa! Antiqüíssima! Única...
Sociedade! Apostólica,
Zelosíssima, Abnegada Sociedade!

Questões para reflexão e partilha:
No que se refere à história de Padre Felix e à imagem do globo:

Poemas CIS 43 – pág.60

1. O que toca o seu coração ou o seu entendimento?
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2. Que inspiraçoes você obteve sobre universalidade?

pois todo vós sois um só em Jesus Cristo”.
Galatas 3:28.

3. Que experiências de universalidade você já teve?
Após o tempo para a reflexão pessoal, partilhe os seus pensamentos
com os outros.
Agora, por favor, leia atentamente as seguintes passagens da Escritura,
palavras de Padre Jordan / Madre Maria e reflexões de outros Salvatorianos.
Pense como eles ajudaram a aprofundar e ampliar a sua compreensão de
universalidade em nosso chamado salvatoriano. Dependendo do tamanho
do grupo, esses recursos podem ser trabalhados através de pequenos grupos
e / ou por secções, reflexões e, em seguida, partilhada com o grande grupo.
RAÍZES BÍBLICAS
“Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei.
E eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos!”.
Mateus 28:19-20

“Você não está agindo sabiamente. Você está matando, tanto a si
mesmo como ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada, e
você não pode fazê-la sozinho”.
Êxodo 18:17-18.
PALAVRAS DE PADRE JORDAN E MADRE MARIA
“Meu Senhor e meu Deus, faze que, com tua ajuda, eu realize a obra
iniciada para a tua glória,
a fim de que todos sejam instruídos em teus ensinamentos...”.
DE I – 120,03.
“Sociedade católica de clérigos e operários na vinha do Senhor,
entre todos os povos”.
DE I – 124,03.
”Eis os santos Apóstolos, percorrendo o universo e
evangelizando a todos”
DE I – 138,06.

Ele disse-lhes: “Ide por todo o mundo e proclamai o
Evangelho a toda criatura”
Marcos 16:15.
Pedro disse: “Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhuma
pessoa se deve chamar de profana ou impura...
Dou-me conta, em verdade,
de que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que, em qualquer nação,
quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável”.
Atos 10: 28,34-35.

“... não sossegues até que tenhas levado a palavra de Deus a todos os
recantos da terra... Qual águia veloz, vai por todo o orbe terrestre e
anuncia a Palavra de Deus!”
DE I – 182,03-04.
“Clama, qual possante trombeta, por todas as regiões da terra... Voa
como uma águia e como um anjo... Sacode e acorda àqueles que
dormem! Incita os sonolentos! Clama, clama...”
DE I – 190,01-05.
“Sim, este espírito apostólico, nós, todos nós,
devemos adquirir mais e mais”.
Carta de Madre Maria, 28 junho 1900.

“Não há judeu nem grego, não escravo nem livre,
não homem nem mulher;
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