
Discurso do Presidente do ICDS Christian Patzl por ocasião da concessão do Decreto de Reconhecimento
pelo Dicastério para Leigos, Família e Vida, na quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023.

Atingimos o objetivo. 

- Não, nós só chegamos a um ponto importante em nossa jornada. 

Há cerca de 150 anos,  agora o Bem-aventurado Francisco da Cruz Jordan tinha uma visão.  Ele
queria criar um trabalho eclesial no qual sacerdotes, religiosos e leigos trabalhassem juntos como
iguais para levar a Boa Nova ao povo. Ele reconheceu a importância do púlpito no mundo para
alcançar as pessoas. Este sonho, talvez ingênuo, não poderia ser realizado por várias razões. Assim,
o desenvolvimento da árvore salvatoriana com seus ramos era diferente.

Hoje  nós  realizamos  um  pouco  mais  deste  sonho.  Os  leigos,  dedicados  ao  carisma  e  à
espiritualidade salvatoriana, se tornaram uma organização reconhecida pela Igreja. Que este não
seria um caminho fácil já estava claro para nós quando iniciamos o processo em 2003. Mas através
do procedimento de esclarecimento sobre o que sonhamos, o que é necessário, e o que podemos
obter de verdade, aprendemos muito.

Por isso, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que nos acompanharam
neste caminho. Especialmente os envolvidos no dicastério: Vossa Eminência o Cardeal Farrell como
prefeito, Pe. Giovanni Bonaventura, e o Dr. Milligan que nos apoiaram para encontrar o conteúdo e
a redação correta para os estatutos.

Os membros das Generalidades dos ramos religiosos salvatorianos, Ir. Maria-Yaneth e Pe. Milton
como atuais superiores, e também todos os outros membros das Generalidades no passado por seu
apoio, paciência e crença em nós. E não esqueçamos todos os membros da Família Salvatoriana que
nos apoiaram com seu entusiasmo, pensamentos, fé e orações. Cada um de vocês, presentes aqui
ou  distantes  no outro  lado do mundo,  contribuiu  com uma parte  para  o  sucesso,  e  por  isso
agradecemos e nos curvamos. 

Este  Decreto  de  Reconhecimento  do  Dicastério  é  agora  uma  base  e  um  mandato  para  que
possamos  limpar  e  reunir  as  estruturas  que atualmente  ainda  são  parcialmente  diferentes  em
algumas unidades. Ao mesmo tempo, queremos agora promover a consciência de pertencer a uma
organização mundial unificada, nossa própria vocação como Leigos Salvatorianos, e a formação de
comunidades.  
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Tomamos este decreto com grande alegria e humildade. A imagem dos leigos salvatorianos é tão
diversa quanto a imagem das pessoas em nosso planeta. Como Leigos Salvatorianos, estamos na
linha de frente da proclamação e devemos enfrentar alguns desafios inesperados. Isto deve ser feito
de todas as maneiras e por todos os meios que o amor de Deus inspira. Ao fazer isso, devemos
discernir os sinais dos tempos e responder às suas perguntas. As palavras do Beato Francisco Jordan:
"Enquanto houver apenas uma pessoa na Terra que não conhece a Deus e não O ama acima de
todas as coisas,  você não deve se permitir  um momento de descanso",  devem ser  vistas  num
contexto  muito  mais  amplo  hoje.  Não  devemos  descansar  enquanto  houver  pessoas  famintas,
atormentadas por doenças e dificuldades, deslocadas e agora sem teto, exploradas e presas em
uma das muitas formas de escravidão moderna. Da mesma forma, há pessoas que não têm acesso à
educação, ar puro e água potável, ou pelo menos a um mínimo de assistência médica social. Não
quero nem mesmo começar com as outras necessidades como fome, trabalho justo e salários, ou
perspectivas futuras. Quem acompanha atentamente as notícias sabe onde estão as dificuldades do
mundo  em casa.  Neste  contexto,  proteger  nosso  meio  ambiente  e  combater  a  ganância  e  a
exploração é essencial se quisermos seguir as palavras da Carta Salvatoriana para proteger a vida
em toda a sua plenitude. 

Nossa ferramenta é a  universalidade salvatoriana,  para reconhecer as necessidades dos lugares
onde estamos, e para dar às pessoas e à criação a ajuda que torna tangível o amor de Deus. Somos
capazes de mudar o mundo passo a passo e os passos frequentemente pequenos necessários para
isso podem ser dados por cada um de nós. Nosso compromisso leigo salvatoriano nos convida a
considerar nossos talentos e enfrentar os desafios diários de uma maneira criativa. E enfrentando
nossos  tempos  atuais  as  oportunidades  de  nos  envolvermos,  especialmente  em  lugares  onde
"pessoas da Igreja Católica" não eram esperadas antes, são diversas e muitas. Que possamos sempre
seguir nossa vocação com alegria e humildade. Para que todos possam conhecê-lo, o único Deus
verdadeiro, e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. 

www.laysalvatorians.org • office@laysalvatorians.org
IBAN: AT23 1919 0001 0025 3467 • BIC/SWIFT: BSSWATWW

mailto:office@laysalvatorians.org

	Atingimos o objetivo.

