Roma, 25 de março de 2021
Solenidade da Anunciação do Senhor

Ano de Ação de Graças ao Bem-aventurado Francisco Jordan
2021 – 21 de Julho – 2022

Queridas Irmãs, Irmãos e membros da Família Salvatoriana,
Nesta Solenidade da Anunciação do Senhor, vos saudamos com o coração pleno de alegria,
gratidão e esperança. Pela presente e no curto período que precede a festa da Beatificação de
nosso Fundador, Pe. Francisco Jordan, o que significa uma celebração que ultrapassa o âmbito
de nossa Família Salvatoriana uma vez que esta celebração pertence a toda a Igreja. Isto é o
reconhecimento do testemunho da santidade apostólica para todo o Povo de Deus que está a
caminho. Todavia, não podemos negar que a vida do nosso Fundador e sua Beatificação são
para nós um evento do Espírito de Deus que se tornou um estilo de vida e missão.
Precisamente neste cenário festivo e como uma forma de
agradecimento ao testemunho da santidade apostólica do nosso Pai
espiritual, queremos anunciar o "Ano de Ação de Graças ao Bemaventurado Francisco Jordan" que terá início em 21 de julho de 2021
e se estenderá até 21 de julho de 2022. Será um tempo de ação de
graças para os Salvatorianos e Salvatorianas de todas as idades,
classes sociais e culturas. Convidamos todos vocês a se unirem nas
diversas iniciativas que nos ajudarão a aprofundar a preciosidade da
vocação apostólica e a fortalecer nossos laços da indispensável intercolaboração, revitalizando
assim nosso humilde, mas firme serviço missionário na Igreja.
Como filhas e filhos espirituais do Pe. Francisco Jordan vamos celebrar este ano com júbilo e
profundidade. Sejamos criativos e tomemos iniciativas ousadas de acordo com o compasso das
nossas realidades concretas, ricas e diversas culturalmente. Convidamos a todos a abrir o
máximo de espaço possível, organizando um programa comum como Família Salvatoriana,

conscientes de que assim honraremos a inspiração fundacional do Pe. Francisco Jordan. Sua
beatificação é uma nova fonte de inspiração e um chamado à conversão pessoal, comunitária
e apostólica, contudo, esta experiência não se tornará uma simples memória, mas um kairos
que nos permitirá ser koinonia.
Que este ano de Ação de Graças seja um tempo de bênçãos para toda a Família Salvatoriana
nos mais diferentes contextos! Para atingirmos esta finalidade, solicitamos a "Comissão
Conjunta Internacional de Identidade e Missão Salvatoriana" para nos ajudar a celebrar com
renovada e criativa cooperação, providenciando os materiais necessários. A partir de 16 de
junho, em nossas páginas web, haverá um link denominado "Ano de Ação de Graças ao Bemaventurado Francisco Jordan"; ali vocês encontrarão em diferentes idiomas sugestões para
orações, fotos, atividades e celebrações. Aproveitamos esta oportunidade para convidá-los a
enviar-nos os recursos que forem produzidos em suas Unidades e que desejem compartilhar
para que estejam disponíveis a toda a Família Salvatoriana. Juntos somos mais!
Além de todas essas iniciativas é nosso desejo principal que a Beatificação do Fundador não se
torne apenas uma série de "ações externas", comuns ou institucionais, mas também seja um
evento interior que nos remete ao profundo sentido do nosso chamado vocacional para a
vivência da nossa vocação à santidade. Inspirados pelo testemunho de santidade do nosso
Fundador, que sejamos "apóstolos além das fronteiras", por meio de uma vida fecunda, criativa
e aberta aos desafios futuros, pois como o Padre Jordan mesmo nos recomendou: "Se quiserem
realizar grandes coisas, sejam pessoas de oração!”1
Antecipadamente, queremos agradecer por todas as atividades belas que vocês desenvolverão
ao longo deste ano celebrativo, dando vida ao carisma apostólico do Bem-Aventurado
Francisco Jordan. Através de nossa cooperação comum, o carisma cresce e produz frutos nas
diferentes realidades do mundo. Asseguramos-vos de nossa oração, invocando o Espírito Santo
para nos inspirar, guiar e iluminar neste caminho. Esta é a nossa vocação comum: ser apóstolos
de Jesus Cristo em qualquer parte do mundo, com aquele mesmo ardor que havia no coração
missionário do Bem-aventurado Francisco Jordan!
Em alegre comunhão,

Pe. Milton Zonta
Superior Geral SDS
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