ANO CENTENÁRIO DE MORTE DO PE. JORDAN
ENCONTROS JUVENIS

UM JOVEM APÓSTOLO ANUNCIANDO O SALVADOR
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Caro jovem,

Você está recebendo o Subsídio para Encontros Juvenis do
Mês Salvatoriano - Ano 2018. O objetivo desse material é que
você possa ter um contato um pouco mais aprofundado com
nossa missão e carisma. Esse subsídio foi pensado com muito
carinho e é fruto de nossa opção pela juventude, que em sua
criatividade e energia, carrega em si o potencial para inflamar o
mundo com o espírito do Salvador.

As quatro propostas de encontro aqui redigidas, tem como
base o Evangelho dominical e contempla, ademais, as
seguintes considerações: 1) O centenário da morte de nosso
Pai Fundador, Padre

Jordan;

2) O

cinquentenário

da

Beatificação de Madre Maria dos Apóstolos; 3) A declaração do
ano de 2018 como o Ano Nacional do Laicato; e 4) A dimensão
Vocacional expressa na campanha “Cada comunidade, uma
nova Vocação”.

Nessa perspectiva, recomendamos que o ambiente seja bem
preparado, bem como as sugestões de atividades que
acompanha cada encontro. Acreditamos firmemente de que
esse será um instrumento de grande ajuda para o crescimento
espiritual de seu grupo. Acreditamos, mais que tudo, que, como
dizia Padre Jordan, basta uma única pessoa inflamada de zelo
pela fé para converter um povo inteiro! e é por isso que
convidamos você a conhecer a história de nosso fundador:

Em 16 de junho de 1848, nascia, em Gurtweil, na Alemanha,
João Batista Jordan. Filho de Lourenço e de Notburga Jordan,
João Batista sentia, desde sua infância, um forte chamado ao
sacerdócio. Esse chamado o impulsionou a vencer a pobreza e
tantas outras dificuldades pelas quais passava sua família,
para seguir aquilo que o Bom Deus lhe inspirava.
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Sob o nome de Francisco Maria da Cruz Jordan, o pequeno
João Batista, assumia agora ser um homem totalmente
dedicado a Deus e aos Seus desígnios. E, por ser assim, em
1881, fundou a Sociedade do Divino Salvador, que reúne
leigos, irmãos, irmãs e padres na missão de dar a conhecer o
Cristo como nosso Salvador a todos os povos e nações.

Assim sendo, no mês em que celebramos seu nascimento, e,
portanto, o mês Salvatoriano, e fazendo ainda memória do ano
do centenário de sua morte, queremos convidar a você jovem,
a conhecer um pouco mais daquilo que Padre Jordan sonhou e
nos deixou por legado.

Desejamos que você, juntamente com sua comunidade,
possa, a partir da reflexão desse material que vocês têm em
mãos, viver uma profunda experiência com o Salvador, de
modo a, assim como Padre Jordan, desejar envolver o mundo
inteiro nesse sonho que desconhece fronteiras, nesse sonho
que é universal: Que todos conheçam a ti, o único Deus
verdadeiro e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo (Jo 17, 3).

Ir. Neto, SDS

I
JORDAN:
O BRILHO DE UMA ESTRELA QUE ATRAVESSA A HISTÓRIA

(Recomenda-se preparar um ambiente para cada encontro com a Palavra de Deus;
a Cruz, elemento muito significativo na vida de Padre Jordan; e uma vela. Pode-se
ainda, antes de dar início ao encontro, reservar um momento para que cada jovem
apresente sua intenção)

Oração Inicial:
Senhor Jesus Cristo, Sol da Justiça,
Ilumina e abrasa minha vida
Para que meus passos sejam como a luz da manhã
Que caminha e cresce em direção à plenitude do dia.

Ó Salvador de todos
Que eu esteja sempre abrasado de um grande amor por ti,
E que eu inflame a todos.
Que eu seja um facho que arde e ilumina.

Senhor Jesus Cristo,
Recebe minha vida e tudo o que possuo!
Eis-me aqui: envia-me!

Mostra-me os caminhos para conduzir todos a Ti
E, com a sua graça, salvar a todos!
Ó Salvador do mundo!
Ó Salvador de todos!
Sê nosso Salvador! Amém.
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Leitura do Evangelho: Mc 2, 23-3, 6.

(Após a leitura do Evangelho, propõe-se que cada jovem possa partilhar aquilo que
mais lhe chama a atenção).

Leitor 1: A liturgia nos faz ler hoje os textos da Bíblia que falam do dia de descanso
festivo: o sábado dos judeus e o domingo dos cristãos. Será que Deus nos está
dizendo que temos seis dias para cuidar dos nossos negócios e um dia reservado a
Ele é o que basta?

Leitor 2: A resposta é não! O dia de sábado na tradição judaica remete não só ao
dia de descanso, mas é também um antídoto às motivações gananciosas do ser
humano que pode vir a preocupar-se demasiadamente com seu próprio trabalho.

Leitor 3: Além disso, reservar o sábado significa que, não só a dimensão privada e
individual do ser humano deve cultuar a Deus, mas Ele deve estar presente no
coração da vida social e comunitária.

Todos: Descobrimos, assim, que o homem e o seu tempo são totalmente de Deus;
amar a Deus de todo o coração e com todas as forças, significa amá-lo em todos os
momentos.

Leitor 1: O amor a Deus ao qual nos convida o Evangelho de hoje, inspirou homens
e mulheres ao longo de toda a história. Dentre tantos exemplos, um nome ressoa a
nós, jovens salvatorianos: Francisco Maria da Cruz Jordan.

Leitor 2: Nascido em uma cidadezinha na Alemanha, em meados de 1848, Padre
Jordan foi um homem a frente de seu tempo. Conhecer a fundo suas palavras e
gestos nos inspira a projetar-nos para além do já conquistado. Ele nos desafia a não
ficarmos encerrados nos limites de nossas mentalidades acomodadas, a fazer das
pedras que encontramos em nossa estrada uma ponte para edificarmos caminhos
criativos1.
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Cf. Jordan, um jovem sob o fogo do Espírito, p. 11.
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Leitor 3: No ano em que fazemos memória dos cem anos de sua morte,
celebramos, acima de tudo, o esplendor de uma luz que nunca deixou de brilhar.
Seu projeto de tornar Jesus Cristo conhecido por todos permanece vivo no coração
de todos aqueles que do Salvador experimentam o amor incondicional.

Leitor 1: Os sábios resplandecerão, como o resplendor do firmamento; e os que
ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade (Dn 12, 3).
A sabedoria nascida do amor a Deus fez de Jordan uma luz para a humanidade e
nos convida a sermos parte desse sonho de amor para o mundo. Ouçamos
atentamente o legado que nos foi deixado por nosso Fundador:

Leitor 2: A todos os irmãos e irmãs, presentes e futuros, minha
saudação e bênção. A todos vocês deixo esta minha última
vontade:
1. Seja para vocês como um legado perpétuo a confiança na
Divina Providência. Tal qual uma mãe bondosa, ela sempre
cuidará de vocês.
2. Proponho a vocês a pobreza evangélica como se fosse um
tesouro precioso, uma pérola escolhida, da qual Deus lhes
pedirá conta no encontro definitivo com Ele.
Leitor 3:
3. Que vocês coloquem somente em Deus toda sua esperança e
confiança, pois semelhante a um guerreiro valoroso, Deus os
protegerá.
4. Fiquem atentos, pois ai de vocês se puserem sua confiança em
pessoas ou nos bens materiais!
Leitor 1:
5. Sejam vocês sempre filhos e filhas autênticos e fiéis de nossa
mãe, a Igreja de Roma. Onde quer que seja, ensinem o que ela
ensina, creiam o que ela crê e reprovem o que ela reprova.
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6. Que vocês se amem uns aos outros no Espírito Santo para que
o amor de vocês seja reconhecido por todos!
Leitor 2:
7. Sejam conscientes de que eu os amei intensamente e desejo
que também vocês se amem uns aos outros.
8. Que vocês se santifiquem, cresçam e se multipliquem em todas
as partes do mundo, até o fim dos tempos, em nome do
Salvador. Amém!

Leitor 3: Em resposta às Palavras de Padre Jordan, ouçamos o hino da Juventude
Salvatoriana e assumamos o que ela nos diz como um projeto para nossas vidas.
Sejamos assim, JOVENS APÓSTOLOS ANUNCIANDO O SALVADOR!
Música: Juventude Salvatoriana
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0scbW882eXM&t=4s
Partilha em Grupos: Como Padre Jordan nos inspira a sermos jovens apóstolos
anunciando o Salvador?
Hora de Agir: Com certeza ao ler essas palavras de nosso Pai Fundador sentimos o
desejo de saber mais sobre sua vida e também de comunicá-la ao demais. Como
proposta ao seu grupo de jovens, convidamos vocês a darem forma àquilo que a
vida de Padre Jordan os inspira. Como?
1. O seu grupo, assim como toda a Juventude Salvatoriana do Brasil, é
convidado a conhecer mais sobre a vida de Padre Jordan por meio de
pesquisas e entrevistas aos religiosos presentes em sua localidade.
2. Cada grupo deverá gravar um vídeo de no máximo 3 minutos expressando
suas impressões sobre a vida de Padre Jordan. Vale fazer teatro, entrevistas,
cantar, dançar... Enfim, usem da criatividade de vocês!
3. O vídeo deve ser postado no Facebook e no Instagram até o dia 01 de julho
com a hashtag #SomosJuventudeSalvatoriana, marcando o Facebook da
Vocações Salvatorianas e também o Instagram @VocaçõesSalvatorianas.
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Já imaginou o seu grupo sendo visto pelos jovens salvatorianos de cada canto do
nosso país. Vamos mostrar nossa força nos unindo na propagação desse sonho!
Oração Final:
Peçamos a Maria, a Mãe do Salvador, a graça de sermos perseverantes em nossa
vocação de jovens salvatorianos e rezemos juntos:

Ó Maria, Mãe do Salvador,
Sê também minha Mãe!
Em ti eu me refugio. Quero ser teu filho(a).
Apresenta-me ao teu divino Filho Jesus
Livra-me de todos os perigos do corpo e da alma.
Assiste-me na vida e na morte.
Sê minha Mãe, agora e sempre.
Amém.
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II
MARIA DOS APÓSTOLOS:
UMA VIDA IMPULSIONADA PELA MISSÃO

Oração Inicial:
Quanto menos eu for, maior tu és.
Ó Jesus, faze que eu diminua.
Cresça Jesus em meu coração,
Que ele seja eternamente teu.

Teu peso é leve, suave teu jugo.
Ó Jesus, dá-os a mim também!
Ó bom Jesus, faze-me pequena(o)
Aos meus olhos e aos teus também.

Faze, Senhor, que eu seja pequena.
Assim tu crescerás em mim.
Então encontrarei em ti
O que ninguém nos pode dar.

Rica(o) então serei, tu o és, Senhor.
Grande eu serei, pois grande és tu!
Perto de ti e de tua Mãe eu estarei.
Ó que ditosa a minha sorte.
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Evangelho: Mc 3, 20-35.

Leitor 1: O trecho do Evangelho que lemos nos oferece uma série de elementos que
merecem nossa atenção. Hoje, de modo especial, nos atentaremos ao ponto que
nos fala sobre o choque entre os dois reinos. Esse é um ponto bastante dramático!
Ele nos conduz ao coração do maior e mais universal drama da humanidade: o mal.

Leitor 2: Tudo começou no momento em que Adão e Eva aproximaram-se da
serpente, seduzidos pela ideia de experimentar uma nova liberdade, e caíram assim
sob o domínio do mal. A partir daquele dia, o ser humano está dividido entre dois
reinos. Aliás, ele mesmo (o ser humano) é um reino dividido em sim mesmo!

Leitor 3: A mensagem de hoje é uma mensagem para a nossa fé; ela proclama ao
nosso coração de cristãos que acabou a escravidão, e, não somos mais prisioneiros
da casa do mal; que alguém veio, abriu as portas e nos conduziu para fora. Tudo
isto Jesus levou a efeito no seu mistério pascal, quando entrou de verdade na casa
do mal – nos infernos – e libertou “os espíritos em prisão” (1Pd 3, 19).
Todos: Essa é também uma mensagem “para a vida”, para a necessidade de nossa
opção sempre mais forte por um reino de paz, justiça e comprometimento com a
realidade que nos circunda.

Leitor 1: Padre Jordan nos ensinava que basta uma única pessoa inflamada de zelo
pela fé para converter um povo inteiro – basta um. Assim, nossa opção por fomentar
um reino cujo deus é a expressão do amor, passa por permitir que o nosso coração
inflamado pela experiência da salvação se expanda e alcance a todos aqueles que
estão ao nosso redor.
Leitor 2: “Sim, todos(as) nós precisamos adquirir, mais e mais, esse espírito
apostólico.” (Carta, 28 de junho de 1900). Essa era a convicção do coração de
Madre Maria dos Apóstolos, a co-fundadora das irmãs salvatorianas, que,
juntamente, com Padre Jordan sonhou um mundo demarcado pelos valores do
Reino de Deus.
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Leitor 3: Madre Maria teve todo o seu interior impulsionado pelo ardor missionário.
Em 1888, Pe. Jordan a chamou para Roma. Ele havia encontrado uma casa para as
Irmãs, em Tivoli. Aos 25 de março de 1889 ela emitiu os votos perpétuos e foi
nomeada superiora.

Todos: Assim como Madre Maria, buscamos realizar nossa missão em comunhão
com aqueles a quem servimos, manifestando ao mundo a bondade e o amor de
Deus, nosso Salvador.

Leitor 1: Por isso, ouçamos esta canção que nos mostra a verdadeira identidade
daquele que se propõe a seguir Jesus Cristo, como o fez Madre Maria e Padre
Jordan. Simplesmente amar, porque essa foi a opção de nosso Salvador:
Simplesmente Amar!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_b5Y1YY-k3s

Partilha em Grupos:
1- Que valores reconhecemos como sendo parte do Reino de Deus e que
valores identificamos como próprios de um “reino do mal”?

2- Como Madre Maria nos inspira a assumir nosso papel na construção do Reino
de Deus?
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Oração Final:

Ó Deus,
que deste o Espírito Santo
aos Apóstolos reunidos em oração
com Maria, Mãe de Jesus:

concede-nos, sob a proteção
dessa nossa querida Mãe
e Rainha dos Apóstolos,
a graça de te servir fielmente
e de difundir,
com a palavra e com o exemplo,
a tua glória.

Pelo mesmo Cristo
nosso Senhor e Salvador.
Amém
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III
TODOS, À TODOS E EM TODA PARTE

Oração Inicial:
Eis-me aqui, Senhor, envia-me!
Faça-se a tua vontade!
Faça-se a tua vontade em tudo!

Enquanto ainda houver sobre a terra
um único ser humano que não te conhece
e não te ama sobre todas as coisas,
não poderei sossegar um instante sequer.

Enquanto Deus não for glorificado em toda parte,
não poderei sossegar um instante sequer.

Enquanto a Rainha do céu e da terra
não for enaltecida em toda parte,
não poderei sossegar um instante sequer.

Nenhuma cruz, nenhuma amargura,
nenhuma tribulação,
nada arrefeça meu zelo
por tua santa causa.

Em ti esperei, Senhor,
não serei confundido para sempre!
Amém!
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Evangelho: Mc 4, 26-34.

Leitor 1: Em ambas as parábolas percebemos um Jesus admirado com a dinâmica
da criação: a que coisa se pode comparar o Reino de Deus? Com qual metáfora
podemos descrevê-lo? É como se o Salvador nos dissesse: não há comparações
para descrever o quanto o Reino de Deus é maravilhoso!

Leitor 2: Jesus quer evidenciar que o Reino já está agindo no meio de nós e, mais
que nos preocuparmos como isso se dá, é preciso que adentremos sua dinâmica.
São nas pequenas coisas, como na menor das sementes, que todo o potencial da
vida se revela.

Leitor 3: Cada vida humana no mundo carrega consigo a possibilidade de
transformá-lo. Por menor que sejamos, o melhor de nós se compara ao sal na
comida, o fermento na massa, a centelha de luz em meio a escuridão. Somos
capazes de dar sabor às vidas insossas, de fazer crescer o amor nos corações e de
ser um sinal em uma sociedade que optou pelas trevas.

Todos: Como cristãos, somos chamados a aprofundar nossa condição de
batizados, e ser os protagonistas de uma Igreja em Saída, a serviço do Reino.

Leitor 1: Nesse ano de 2018, de maneira especial, celebramos o Ano do Laicato,
onde a Igreja reconhece que as imagens do sal e da luz são particularmente
significativas se aplicadas aos cristãos leigos.

Leitor 2: Nem o sal, nem a luz, nem a Igreja e nenhum cristão vivem para si
mesmos. No caso dos cristãos, somente surtirão o efeito da Boa Nova, se estiverem
ligados a Jesus Cristo (João 15,18). O grande campo de ação dos cristãos é o
mundo.

Leitor 3: A exemplo de nosso Fundador, Pe. Jordan, como juventude somos
chamados a proclamar, desde nossa realidade, a todos os povos a salvação que
apareceu em Jesus Cristo, de modo que, por nosso modo de ser e por nossa ação
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apostólica, todos “conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que
enviaste” (Jo 17,3) e tenham vida em abundância.
Todos: Procuramos realizar nossa missão, como Juventude Salvatoriana, em
comunhão com aqueles a quem servimos, manifestando ao mundo a bondade e o
amor de Deus, nosso Salvador.

Leitor 1: Assistamos um pequeno filme, que nos ajuda a compreender como nossa
vida, ainda que pareça tão pequena, carrega em si um grande potencial para a
missão do Salvador:

Vídeo: Circo Borboleta
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e9jc3e_Visc
Partilha em Grupos: O que esse filme nos fala? Que atitudes ele me inspira? Quero
ser um jovem comprometido com a construção do Reino de Deus? Como farei isso?
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Oração Final:
Peçamos a Maria, a Mãe do Salvador, a graça de sermos perseverantes em nossa
vocação de jovens salvatorianos e rezemos juntos:

Ó Virgem Imaculada,
Mãe do Salvador e Rainha dos Apóstolos,
nossa Mãe e padroeira.
na presença da Santíssima Trindade
e de toda a corte celestial,
nós nos confiamos e consagramos
inteiramente e para sempre a ti,
como teus filhos e filhas.

Não nos desampares, mas volve para nós
teu olhar misericordioso.
Protege e defende sempre a nós
e toda a Família Salvatoriana
contra todo o mal.

Queremos nos empenhar firmemente
para que todas as gerações
te proclamem bem-aventurada.

Ó Mãe clementíssima,
faze de nós fiéis seguidores(as)
de teu divino Filho, Salvador do mundo,
e dos santos Apóstolos,
a fim de seguirmos seus passos,
fiéis até a morte. Amém.
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IV
OUTROS VIRÃO E CONTINUARÃO

Oração Inicial:

Eis-me aqui, Senhor,
Jesus, Salvador do mundo.
Hei de manifestar o teu nome!
Tu sabes que me sinto responsável!

Com a tua ajuda
hei de assumir a minha missão,
em conformidade com a tua vontade.

Hei de manifestar o teu nome!
Em ti espero, Senhor,
não serei confundido para sempre!
Amém.

Evangelho: Lc 1, 57-66.80.

Leitor 1: Hoje celebramos a natividade de São João Batista. Santa Isabel, já com
idade avançada, foi agraciada por Deus com o nascimento do precursor do
Senhor. Oito dias depois do seu nascimento, ele foi circuncidado e recebeu o nome
de João, como o anjo tinha dito a seu pai Zacarias.

Leitor 2: Assim como João Batista, pela graça do Batismo cada um de nós é
chamado a ser profeta. Todos os batizados têm a missão de abrir a boca como
Zacarias, e como João Batista para apontar o Messias, Jesus Cristo. Esta é também
a minha missão.
Leitor 3: “Nós, como discípulos e missionários de Jesus, queremos e devemos
proclamar o Evangelho, que é o próprio Cristo. Anunciamos a nossos povos que
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Deus nos ama, que sua existência não é uma ameaça para o homem, que Ele está
perto com o poder salvador e libertador de seu Reino, que Ele nos acompanha na
tribulação, que alenta incessantemente nossa esperança em meio a todas as
provas. Os cristãos são portadores de boas novas para a humanidade, não profetas
de desventuras.” (Documento de Aparecida, 30).

Todos: Discipulado e missão são como os dois lados de uma mesma moeda:
quando o discípulo está enamorado de Cristo, não pode deixar de anunciar ao
mundo que só Ele salva (Documento de Aparecida, 146).

Leitor 1: Em Padre Jordan, esse ardor por um mundo impregnado pelos valores do
Reino, sempre estiveram presentes. Esse seu sonho continua se realizando em
cada salvatoriano e salvatoriana disperso pelo mundo.

Leitor 2: Padre Jordan nos deixou em 8 de setembro de 1918 (há exatos 100
anos!). No entanto, sua obra segue viva! Mais que tudo, sua obra segue impelindo a
cada um de nós, jovens, a assumirmos com convicção o projeto do Salvador como
fundamento de nossa identidade juvenil.

Leitor 3: Sigamos, portanto, as palavras de Padre Jordan, na certeza de que é
próprio Deus quem nos chama a uma vivência sempre mais profunda de nosso ser
jovem no serviço do Reino de Deus:

Todos: Partam, pois, em nome de Deus! Permaneçam sempre unidos aos irmãos,
até que nos saudemos novamente, lá no alto, em meio à eterna alegria e
deslumbramento! (Alocuções de Padre Jordan).

Leitor 1: Portanto, prestemos atenção nessa canção como um compromisso que
estamos assumindo de construir um Novo Amanhã! Trazer um novo céu e uma
nova terra é missão nossa, por isso precisamos nos comprometer.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=lxMqyKZKi5g&list=PLgzp587mOb1lQ68r36Ge5A
HlAOoLdPxMg&index=13
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Partilha em Grupos:

Em pequenos grupos, leiamos as palavras de nosso Fundador (sua carta apostólica)
e nos perguntemos a que Deus nos chama. Depois partilhemos nossas impressões!

Após concluir esse momento, podemos partilhar sobre nossa vocação: Já pensamos
sobre isso? Já nos perguntamos a que Deus nos chama? Você crê que àquilo que
Deus te chama a ser é o que te fará feliz? Como posso dar passos no meu
discernimento vocacional?

Carta Apostólica de Padre Jordan (adaptado):
Caríssimos:
Ensinai todos os povos,
Especialmente os pequeninos,
A conhecer o Deus verdadeiro
E aquele que ele enviou, Jesus Cristo.

Proclamai a Palavra de Deus,
Insisti no tempo oportuno e inoportuno,
Repreendei, suplicai,
Exortai com toda a paciência e doutrina.

Ide, e com perseverança, dizei ao povo
Todas as palavras de vida eterna.
Esta é a vontade de Deus, caríssimos,
Que todos conheçam as verdades eternas.
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Oração Final:
Peçamos a Maria, a Mãe do Salvador, a graça de sermos perseverantes em nossa
vocação de jovens salvatorianos e rezemos juntos:

Maria, Mãe do Salvador,
unidos em favor da vida,
te pedimos que intercedas por nós,
para que possamos ser fiéis
à nossa vocação salvatoriana,
proclamando o amor de Jesus
e servindo a todos, em todas as partes. Amém.
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