
Palavras de Sua Eminência Kevin Joseph Cardinal Farrell na cerimônia de reconhecimento em Fe. 8,
2023

Gostaria apenas de dizer algumas palavras sobre esta ocasião importante. Creio que
é o movimento do Espírito Santo que nos reúne a todos, neste momento particular
da história da Igreja, hoje.

O movimento salvatoriano no céu e o beato Francis Jordan, tenho certeza, estão
todos aproveitando este momento. Todos vocês têm feito muito trabalho ao longo
dos  anos.  Só  Deus  sabe  quantas  pessoas  vocês  tocaram  a  vida  de,  em  tanto
trabalho,  em  tanto  esforço,  a  cada  dia.  Mas  eu  gostaria  que  vocês  também
refletissem durante estes dias sobre este decreto, e sobre as palavras que Christian
acabou  de  nos  dizer.  Penso  que  é  muito  importante  que  reflitamos  sobre  a
realidade  do  mundo  de  hoje.  Agora  é  o  tempo  dos  leigos  na  Igreja.  A  obra
missionária  dos  grandes  sacerdotes,  e  das  grandes  ordens  de  sacerdotes  e  de
religiosos e religiosas, passou. O trabalho missionário na Igreja de hoje deve ser
feito pelos leigos. Vocês são aqueles que podem dar testemunho do verdadeiro
evangelho de Jesus Cristo pelo que fazem todos e cada um de vocês, diariamente.

Pregar sermões não necessariamente converte ou muda a vida de muitas pessoas
hoje em dia. O que realmente afeta o coração e a alma das pessoas de hoje é o
testemunho de vida e a possibilidade de ensinar que podemos realmente viver as
palavras de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, através de nosso exemplo. Nós
pregamos pelo que fazemos em nossa vida diária.  Portanto,  considero para seu
movimento este momento, em que todos vocês se reúnem nesta nova realidade
para se comprometerem novamente com as palavras e com o exemplo do Bem-
aventurado Francisco da Cruz. Ele foi um homem que teve uma grande visão e que
compreendeu que ainda hoje temos um desafio, um grande desafio, um desafio de
anunciar que Cristo está vivo. E isso, meus caros amigos, é o que espero, neste dia
histórico, para todos vocês. Que esta renovação de suas vidas como Salvatorianos
prossiga a missão. O carisma do movimento não mudou, não vai mudar. A maneira
de dar testemunho desse carisma certamente muda. Hoje vivemos em um mundo
que vive através de imagens e vive através de impressões. E é por isso que os leigos
são chamados a viver e a dar um sinal visível da presença de Deus e um sinal visível
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da realidade de viver a palavra de Deus em nosso local de trabalho, em nossas
casas, em nossas famílias, entre nossos amigos, em férias, sempre que descansamos
ou quando nos divertimos em reuniões informais. É assim que pregamos a palavra
de  Deus.  Talvez  nem  precisemos  mencionar  Seu  nome.  Lembrem-se  do  velho
historiador da cidade de Roma, uma vez disse: "Vocês reconhecerão os cristãos pela
maneira como eles se amam e cuidam uns dos outros". Eles não precisavam pregar;
eles não precisavam dizer quem eles eram. Você sabe quem eles são pela maneira
como se amam.  E que hoje é a missão para a qual todos vocês são chamados. Não
é uma nova missão, mas é uma renovação da missão que Deus deu a todos vocês
há muitos anos.  Com a vida do beato Francisco, vocês recebem a missão e, através
dele,  até  hoje,  ela  tem  continuado.  Hoje,  estamos  simplesmente  dando  mais
responsabilidade e mais reconhecimento da importância dos leigos na Igreja e no
mundo de hoje como missionários. Portanto, agradeço a todos vocês, abençôo a
todos vocês. Este não é o fim do processo.  Estamos apenas no início.

Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus continue a abençoar o movimento
que vocês agora levam adiante com um desejo renovado. Que Deus abençoe a
todos!
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