
Discurso de Ir. Maria Yaneth Moreno, Superiora Geral das Irmãs do Divino Salvador, na "Missa de Ação de
Graças", na quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023.

Um momento especial ...

Prezados  membros  da  Família  Salvatoriana,  presentes  neste  momento  especial.  Em  nome  do
Generalato, gostaria de expressar nossa alegria por este evento especial e histórico. Somos gratos a
Deus  por  este  reconhecimento  da  Igreja  a  nossos  Leigos  Salvatorianos,  irmãos  e  irmãs.
Agradecemos  a  Deus  neste  lugar  especial,  onde  o  Espírito  do  Beato  F.  Jordan  nos  abraça.
Impulsiona-nos, inspira-nos. Parabéns e muitas bênçãos.

Gostaria  de compartilhar  com vocês  três  pontos  que,  para mim,  são um chamado especial  para me
comprometer mais com o Carisma Salvatoriano, tentando responder à pergunta sobre o que este momento
significa para mim:

1. A igreja reconhece através de vocês, o espírito aberto de nosso Fundador; seu Espírito universal e sua
visão de incluir todos na missão de anunciar Jesus como Salvador morto do mundo. Portanto, somos
convidados a estar abertos sobre como incluir cada vez mais pessoas que colaboram conosco em
nossa missão.  Ampliar nossa Tenda

2. O carisma fundacional que todos nós herdamos para viver nossa identidade particular hoje é um
chamado especial novamente para vivê-la não apenas externamente, mas interiormente em nossas
comunidades e depois interagir entre os três ramos atuais; dando testemunho de nossa comunhão
fraterna, caminhando juntos em sinodalidade, em todos os níveis.

3. Para responder aos sinais  dos tempos,  como deseja o Beato Jordão, devemos trabalhar
proativamente por um mundo mais justo, em nossa prática pessoal diária e nas diversas
áreas em que trabalhamos ou desenvolvemos nossa missão, acompanhando as pessoas que
sofrem em suas necessidades e promovendo maior solidariedade e paz.

É uma oportunidade para todos nós renovarmos nosso Sim a Jesus, renovar nosso compromisso
com Jesus, nosso Salvador, através de nossa Identidade e Carisma Salvatoriano. e, mais uma vez,
parabéns e boa continuação de sua jornada.
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