APRESENTAÇÃO
Com alegria apresentamos este roteiro de oração, para os
encontros, NOVENA, que prepara a Celebração da Beati�icação
do Fundador da Família Salvatoriana, Pe. Francisco Maria da
Cruz Jordan, que acontecerá no dia 15 de maio de 2021, na
Basílica de São João de Latrão, em Roma. Aqui no Brasil,
acontecerá uma celebração, como Família Salvatoriana, no dia
13 de novembro de 2021, na cidade de Várzea Paulista/SP.
Agradecemos a todos que contribuíram com a elaboração dos
roteiros do presente material. Que o Divino Salvador nos ajude
para que assumamos cada vez mais a missão de propagar o
Carisma Salvatoriano em nossas obras, e que ele se torne visível
em nossa vida/missão.
A cerimônia de beati�icação de Pe. Jordan não pode ser
um evento apenas. É um tempo de graça e esperança para
vivermos com novo ardor e zelo apostólico este tempo kairós. É
uma oportunidade de nos aproximar do itinerário de santidade
de Pe. Jordan, à luz de sua vida e de sua obra, e aprofundar no
concreto de nossos dias, este chamado à santidade. Ser santo,
para Pe. Jordan, envolve todas as dimensões que constituem a
pessoa humana. “Mais santo não é aquele que erra menos, mas
sim, aquele que possui mais ânimo, mais generosidade e mais
amor; aquele que mais se domina, que não tem medo de tropeçar
no caminho, nem mesmo de se sujar, contanto que consiga ir em
frente”. (S. Francisco de Sales) (DE I 79,2) A santidade de Pe.
Jordan é um apelo concreto à nossa santi�icação. Ser santos é ser
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humanos por excelência, é ter a audácia de reinventar o
humano, é testemunhar o Divino que habita em nós.
Pe. Francisco Jordan, inflamado de zelo apostólico nos
interpela, dizendo: Eis os santos apóstolos, percorrendo o
universo e evangelizando a todos. Ó zelo inescrutável! Ó dom de
Deus, tantas vezes desprezado e reprimido...” (DE I 138, 6-7). Eis
o apelo para nós Família Salvatoriana em nosso mundo que
sofre! Não podemos perder de vista a intuição de Pe. Francisco
Jordan, de envolver muitos no objetivo apostólico de “glorificar
a Deus e tornar conhecido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela
proclamação de Jesus Cristo como Salvador do Mundo” (RV 2).
Que esta celebração mobilize nossa vida para sermos e vivermos
em santidade.
Em Cristo Jesus, o Divino Salvador

Ir. Neuza Maria Cericato
Conselheira dos Apostolados
Província SC
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
06 de maio de 2021

Pe. Jordan Apóstolo
da Vida e da Esperança
Roteiro elaborado pelas comunidades salvatorianas da África

3

4

CANTO - SOL NASCENTE
a) Padre Jordan, nosso exemplo e inspiração,/ no trabalho,
no ardor e no espírito./ Pela obra que anuncia a salvação!
/ Conhecer a Deus que é amor em Jesus Cristo.
Refrão: Sol nascente que nos guia, anunciamos o
Senhor! Jesus Cristo nossa luz, nosso Mestre e
Salvador.
b) Padre Jordan inteligência dedicada / a serviço do
Evangelho na Igreja. / Missionário infatigável, peregrino,
/ fez de tudo para todos nesta terra.
c) Padre Jordan, cintilante estrela-guia. / Defensor dos
pequeninos na ação / Confiado ao carinho de Maria,/ tu
também geraste ao mundo a salvação.
ANIMADOR: Queridos irmãos e irmãs: Estamos a nos aproximar da
beatificação do nosso pai espiritual, Padre Francisco Maria da Cruz
Jordan. Com muita alegria convidamos você, sua família e toda
comunidade, para um momento profundo de experiência com o
Divino Salvador, tempo em que somos convidados a mergulhar no
mistério da vida, para que vivenciar a cada momento de nossa vida
e saber agradecer. Este momento orante deve ser para cada um/a
de nós, tempo de graça, no qual renovamos o compromisso de
seguir Jesus Salvador. Com muita alegria traçamos o sinal da cruz
cantando
Em nome do Pai do Filho tambem em nome do Espírito Santo
Amém.
ANIMADOR - A nossa espritualidade será guiada pelo tema:
Jordan, apóstolo da vida e da esperança. Jordan se dedicou
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profundamente no cuidado pela vida. Dizia que “Vida deve ser
meditada e perceber nela o valor incomprável que ela traz.
(Alocuções 84.04), se pudessemos ver a beleza da alma,
estaríamos dispostos a morrer mil vezes ao dia para salvá-la”.
percebemos o quanto Jordan apostolava pela vida e buscava
mecanismos de salvar ou seja, devolver a dignidade. Ele não
suportava ver a vida sendo corrompida, injustiçada, pelo poder
dominador de sua época. Da observação da realidade nasceu a
iluminação de, como ser um vertadeiro apóstolo da vida,
percebe que o seu ardor apostólico deve ter um fio condutor, a
vida, para tal buscou ser luz no cotidiano. Ser apóstolo da vida
e da esperança, é se colocar à disposição de quem necessita.
Jordan como apóstolo da vida não ficou a olhar para o seu
umbigo e sim, lançou o olhar sobre o universo em todos as
dimensões, percebendo assim que a vida das pessoas deveria
ser colocada em primeiro lugar com muito zelo.
LEITOR 1 - A Palavra de Deus é luz para a nossa vida. Através dela
Deus revela-se a si mesmo, a nós e nos instrui em tudo o que é
necessário para que possamos viver de acordo com a sua santa
vontade. É por meio da Palavra de Deus que obtemos
conhecimento do próprio Deus.
CANTO: Aleluia 4x ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá, Ele vai
falar, vai falar de paz.
LEITOR 2 - Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João
(Jo 10,1 5-18)
MOMENTO DE SILÊNCIO
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ANIMADOR- Visto que nos somos apóstolos de Cristo, que prova
maior teríamos de mostrar para o nosso Divino Salvador se não
trabalhassemos para a salvação das almas? Em recompensa por
seu amor salvífico, Jesus nos confiou o pastoreio dos cordeiros e
das ovelhas, isto é, das almas. Ele nos confia , hoje, o sublime e
divino mistério de conduzir todas as almas para Ele.
CANTO - EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,
QUE TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE.
LEITOR 3 - Cada um de nós deve se tornar o verdadeiro apóstolo de
Cristo, um verdadeiro salvatoriano, um verdadeiro educador, um
verdadeiro educando, um verdadeiro leigo, para a glória de Deus e
pela salvação das almas. Um dos principais objetivos da nossa
Sociedade é precisamente a salvação própria e a salvação do
próximo. Jesus nos recompensará abundantemente na posse da
felicidade eterna, onde receberemos tantas coroas de quantas
almas tivermos salvado. por isso trabalhemos; para que todos
tenham vida e vida em abundância, como mensageiros e apostólos
de Cristo Salvador.
CANTO - SEREMOS RESPONSÁVEIS POR LEVAR O TEU NOME,
Ó CRISTO SALVADOR, AJUDAI-NOS EM NOSSA MISSÃO.
LEITOR 4 - O bom pastor se preocupa com suas ovelhas. É seu
primeiro plano, não as abandona nunca, não as esquece. O amor
de Jesus não tem limites, Ele ama os outros como a si mesmo.
Ama a todos com amor de bom pastor que não fogem do perigo,
mas que dá vida para salvar o rebanho.
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CANTO - SOU BOM PASTOR OVELHAS GUARDAREI
NÃO TENHO OUTRO OFÍCIO NEM TEREI.
1) Sou bom pastor, ovelhas guardarei / Não tenho outro
ofício, nem terei /Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei
2) Maus pastores, num dia de sombra / Não cuidaram e
o rebanho se perdeu /Vou sair pelo campo, reunir o
que é meu / Conduzir e salvar.
3) Sou bom pastor, ovelhas guardarei / Não tenho outro
ofício, nem terei / Quantas vidas eu tiver, eu lhes
darei
4) Verdes prados e belas montanhas / Hão de ver o
pastor, rebanho atrás / Junto a mim, as ovelhas terão
muita paz. / Poderão descansar.
ANIMADOR - Jesus não quis atuar como um chefe dedicado a
dirigir, governar ou controlar, seu modo de atuar era este:” dar
vida”, curar , perdoar. o que ele fez foi “ entregar-se” consumirse, dando sua própria vida pelas ovelhas, aquele que não é
verdadeiro apóstolo pensa em si mesmo e abandona as ovelhas,
evita os problemas e foge. O bom Apóstolo, educador
salvatoriano lança uma luz decisiva: quem tem alguma
responsabilidade pastoral deve se assemelhar a Jesus.
CANTO - VIVA VIDA, SALVE O AMOR!
COMO É TÃO LINDA A ALEGRIA DE QUEM TE SEGUE SENHOR.

Leitor 1 - A vida cotidiana não é algo que podemos suportar
para viver sem objectivos. A cada dia devemos discernir à luz do
Evangelho a nossa qualidade apostólica. É ai que se fortalece a
autenticidade das nossas decisões; se purifica nosso amor as
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pessoas; se configura nosso modo de pensar e crer. O grande
teólogo Karl Rahaner diz que: “para o homem interior e
espiritual não há melhor mestre do que a vida cotidiana”.
CANTO: TODO O TEU PENSAR, TODO O TEU FALAR
TODO TEU AGIR ,SEJA MOTIVADO PELA LUZ DA FÉ.
LEITOR 2 - O Bom pastor os acompanha e os defende dia a dia,
eles são como “ovelhas que escutam a sua voz e o seguem” Ele
conhece cada uma delas e lhes dá a vida eterna. É Cristo que
ilumina, orienta e anima a sua vida até a vida eterna.
CANTO - TODO O TEU PENSAR,

TODO TEU AGIR ,

SEJA MOTIVADO PELA LUZ DA FÉ.

TODOS - No dia a dia da vida cotidiana devemos buscar o
ressuscitado no amor, na autenticidade não nas aparencias; na
verdade e não nos tópicos; na criatividade, na universalidade não
na pacividade inércia, na luz e não na escuridão das segundas
paixões; no silêncio interior e não na agitação superficial.
CANTO: ALEGREMO-NOS EM DEUS NOSSO SALVADOR
ANIMADOR - Com muita alegria prostremo-nos a Deus e cantemos
a ladainha do nosso fundador para que ele interceda por nós
pela vida das nossas famílias, benfeitores e do mundo inteiro.
ANIMADOR: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR: Cristo, tende piedade de nós.
TODOS: Cristo, tende piedade de nós.
ANIMADOR: Senhor, tende piedade de nós.
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TODOS: Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR: Padre Jordan, servo de Deus,
Todos: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR: Padre Jordan, abrasado de amor por Cristo,
Todos: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR: Padre Jordan, repleto do Espírito Santo,
Todos: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR: Com muita gratidão, rezemos a oração de Ação de
Graças pela Beatificação do Padre Francisco Jordan
Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças por
terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
ANIMADOR: Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme e multiplique como
a areia do mar e como as estrelas do céu, até o fim dos tempos.
T – Amém!
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
07 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo da oração e
confiança na Divina Providência
Roteiro elaborado pelo Colégio Divino Salvador de Jundiaí/SP
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CANTO: EIS-ME AQUI, SENHOR! EIS-ME, AQUI, SENHOR! / PRA FAZER
TUA VONTADE, PRA VIVER NO TEU AMOR. PRA FAZER
TUA VONTADE, PRA VIVER NO TEU AMOR, EIS-ME AQUI, SENHOR!
ANIMADOR - Irmãos e irmãs, nossa novena em preparação para a
beatificação de Padre Jordan nos convida no dia de hoje a olhar
para a caminhada de um Servo de Deus, cujas obras nos reúnem
a todos que aqui estamos. Como seus filhos e filhas espirituais,
também recorremos a sua maior herança: A confiança em Deus.
ANIMADOR - Em Jesus, o Venerável Servo de Deus se lança sem
reservas e a Ele entrega suas dúvidas e anseios. Seguindo seu
exemplo e motivados pelo canto inicial, nos colocamos na
presença de Deus invocando juntos a Santíssima Trindade:
TODOS - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
APRESENTAÇÃO DO TEMA DO DIA
ANIMADOR - Confiar em Deus está longe de representar uma atitude
passiva diante da realidade que nos circunda. Confiar em Deus
implica uma adesão sempre mais profunda ao projeto de amor e
salvação transfigurado no Cristo. Para tanto, é preciso que sejamos
homens e mulheres de oração e profunda intimidade com Deus
para alcançar compreender aquilo que esse projeto significa.
Jordan foi um desses homens.
Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine em mais esse momento
de escuta e possa nos fornecer o dom do discernimento de Sua
Palavra.
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CANTO EM PREPARAÇÃO PARA A PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
Quero mergulhar nas profundezas / Do Espírito de Deus /
E descobrir suas riquezas em meu coração
É tão lindo, tão simples / Brisa leve tão suave doce Espírito Santo
de Deus / Tão suave brisa leve doce Espírito Santo de Deus
LEITOR 1 - Leitura da Primeira Carta de São João 5, 14-21
Esta é a confiança que temos em Deus: se lhe pedimos alguma coisa
de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele
nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o
que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado
que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida; isto,
se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um
pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo
que se deve rezar. Toda iniquidade é pecadomas existe pecado que
não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus
não peca; aquele que é gerado por Deus o guarda, e o Maligno não
o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o
mundo inteiro está sob o poder do Maligno. Nós sabemos que veio
o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele
que é o Verdadeiro. E nós estamos com o Verdadeiro, no seu Filho
Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a Vida eterna. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos.
PALAVRA DO SENHOR.
TODOS - GRAÇAS A DEUS (BREVE SILÊNCIO).
LEITOR 2 - A leitura da Carta de São João fala de uma confiança
bastante cara àquela comunidade cristã. Mas o que isso
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significa? Seria ficar com a respiração suspensa, pensando dia e
noite na morte, paralisados com este pensamento?
LEITOR 3 - Pelo contrário. Confiar aqui significa pensar na vida e
em como enchê-la de conteúdo; significa agir em cada momento
conforme a vontade de Deus, mas agir! Confiar remete à fé que
se alimenta com as boas obras, ou, como diz, São Paulo, a fé que
opera pela caridade (Gl 5, 6).
TODOS - A confiança, portanto, implica uma relação de mútua
conformidade a um projeto!
LEITOR 4 - A verdadeira confiança é fruto de uma relação, íntima e
permanente, que, nesse caso, nos leva a conhecer a Deus, a outra
ponta desse elo! “Nosso Deus é aquele que nos amou antes de ser
amado por nós. Quando a alma descobre e tem a experiência desse
amor, nada mais deseja. Nada mais procura ou quer fora dele. A
alma torna-se forte, como alguém apoiado e amarrado a uma
estaca firme e estável” (Santa Catarina de Sena).
LEITOR 1 - “A pessoa já não se amolda aos acontecimentos, e sim
trilha os passos e as maneiras dAquele que ela ama. Tornou-se
um só coração e uma só vontade com Deus. Recusam,
desprezam e evitam tudo o que é contrário. Identificam-se com
Cristo. Amam o que Deus ama, repelem o que Deus repele. Desse
comportamento recebem tão grande firmeza, que nada os pode
perturbar. Essa ausência de medo lhes provém da autoconfiança, pois depuseram toda a sua esperança e fé em Deus, a
quem amam. Sabem que Deus é poderoso, sabem que ele pode e
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os quer defender. Com muita humildade dizem com Paulo: ‘Tudo
posso nAquele que me fortalece’” (Santa Catarina de Sena).
TODOS - O caminho para a Confiança em Deus é o caminho da
oração. Por meio dela, crescemos em intimidade para com o Pai
e também somos fortalecidos a atuar segundo Sua Vontade.
LEITOR 2 - A vida de oração de Padre Jordan é alimento e
expressão de sua intimidade com o Pai. É ainda, expressão da
conformidade de sua vida com a Vontade do Divino Mestre. Sua
busca crescente por aprofundar sua relação com o Senhor fazia
também crescer a certeza de que seus planos não eram apenas
seus, que seu projeto não se resumia a um sonho humano, mas
que tudo aquilo que brotava no coração daquele jovem apóstolo
era também o desejo de Deus.
LEITOR 3 - Como nos ensina São João na leitura de hoje: “esta é a
confiança que temos em Deus: se lhe pedimos alguma coisa de
acordo com a sua vontade, ele nos ouve”. E assim fez Jordan! Pediu
ele por cada passo dado pela Sociedade. Pediu ele por cada
membro, cada filho e filha espiritual, daquele tempo e dos que
viriam. E mesmo sendo mestre em confiar, nunca deixou de pedir:
TODOS - Pai de amor e bondade, confiante me aproximo de ti. Tu
podes tudo (DE II 33,3). Concede-me uma grande confiança em
tua Divina Providência. Bem sei que, qual mãe solícita, cuidas de
mim. Em ti coloco minha esperança e confiança! (Testamento).
Lanço sobre ti minhas preocupações, pois bem sei que cuidas de
mim com amor e carinho. (DE I 162,2-3).
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LEITOR 4 - Portanto, em Jordan, é impossível dissociar o espírito
de oração do espírito apostólico. Confiar é antes de tudo uma ação
que se confirma na oração e na busca por fazer a vontade de Deus.
É preciso caminhar para compreender os movimentos de Deus.
Deus não precisa agir quando não nos atrevemos a sair de nossa
zona de conforto, afinal, é em meio às intempéries que a confiança
é colocada à prova.
LEITOR 5 - Jordan nos interpela: Lancem-se inteiramente nos
braços de Deus e de sua Mãe celeste, e renovem hoje
novamente o espírito apostólico. Vocês estão edificados sobre
o fundamento dos Apóstolos e Evangelistas, e sobre a pedra
angular, Jesus Cristo. Portanto, vocês precisam percorrer o
caminho percorrido pelos Apóstolos e, em especial, por Jesus
Cristo. Estejamos atentos para que nada dilua em nós este
espírito apostólico! De vocês dependem, de certa forma, o
futuro e a salvação de muitas almas. Por isso, apresentem-se,
aqui, diante do trono de Deus, para implorarem o Espírito.
Primeiramente, agradeçam a Deus e à nossa Mãe do Céu. A
seguir, ofereçam-se de novo, inteiramente, em sacrifício, e
conjurem a santíssima Virgem a que queira aceitar essa oferta.
(Alocuções, Padre Jordan).
TODOS - Como nosso fundador, queremos dizer: Lanço sobre ti
minhas preocupações, pois bem sei que cuidas de mim com amor
e carinho. (DE I 162,2-3).
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ANIMADOR - Peçamos a intercessão do Venerável Servo para que,
assim como ele, sejamos apóstolos da Divina Providência.
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
ANIMADOR - Cristo, tende piedade de nós
TODOS - Cristo, tende piedade de nós
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
1. Padre Jordan, devoto de Maria Mãe de Deus, T: Intercedei a
Deus por nós.
2. Padre Jordan, fiel à Igreja, T: Intercedei a Deus por nós.
3. Padre Jordan, instrumento nas mãos de Deus, T: Intercedei
a Deus por nós.
ANIMADOR: Rezemos em ação de graças pela beatificação de
Padre Jordan, um apóstolo da oração e da Divina Providência
Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças por
terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
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Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
Bênção de Padre Jordan
ANIMADOR - Bênção de Padre Jordan : Abençoe-vos Deus todo
poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme
e multiplique como a areia do mar e como as estrelas do céu, até
o fim dos tempos. T – Amém!
CANTO SALVATORIANO
Desde o ventre da minha mãe
Já me conhecia
Antes que eu nascesse
Jesus me escolheu
Hoje a minha vida
É para o seu louvor
Sigo anunciando o seu eterno amor
Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso Salvador
Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso salvador...
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Grato eu estou Senhor
Porque me confiaste
A missão de proclamar o seu eterno amor
Mesmo sendo tão pequeno
Me deste autoridade
De em seu nome anunciar
A paz e a liberdade
Aonde mandar eu irei (eu irei)
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso salvador
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
08 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo da
fidelidade à Igreja
- Roteiro elaborado pelo Colégio Salvatoriano
Nossa Senhora de Fátima – Florianópolis/SC -
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ESPAÇO ORANTE: preparar um espaço com a Cruz ou quadro de
Jesus Salvador, vela acesa, Bíblia (para ser usada no momento
da proclamação), imagem ou quadro de Pe. Jordan, foto do Papa
Francisco, foto do Bispo local, de sacerdotes, diáconos,
religiosos(as) e leigos(as). Palavras em destaque: Igreja em
Saída, Casa do Pão, Casa da Palavra, Casa da Caridade, Casa da
Missão.
CANTO - (cantar várias vezes, de forma bem calma, intercalando-se com
instrumental a fim de criar um clima de oração)

Ó PAI SOMOS NÓS O POVO ELEITO, QUE CRISTO VEIO REUNIR.
ANIMADOR - Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso
Salvador. É com imensa alegria que estamos reunidos para o
terceiro encontro de nossa Novena em preparação a
Beatificação do Venerável Servo de Deus, Padre Francisco Maria
da Cruz Jordan, pai fundador da Família Salvatoriana. As
novenas estão enraizadas na religiosidade popular dos
brasileiros, fazem parte da vida de fé de cada homem e mulher
deste nosso país.
A exemplo dos Apóstolos que estiveram reunidos em oração
aguardando o derramamento do Espírito Santo, assim também
nós queremos celebrar esta novena como um verdadeiro
caminho devocional que enriquece a nossa fé, nos fortalece no
seguimento de Jesus e sustenta a missão que assumimos.
Iniciemos nossa oração, recordando da presença de DeusTrindade entre nós.
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
TODOS: Amém!
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ANIMADOR - O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco.
TODOS: O amor de Cristo nos uniu.
LEITOR 1 - Neste terceiro encontro de nossa novena temos como
tema: “Padre Jordan, apóstolo da fidelidade à Igreja.”
Vamos rezar e refletir sobre esta virtude tão bela e louvável que
nosso amado fundador cultivava em seu coração e
testemunhava através de suas ações.
LEITOR 2 - Este mesmo amor e fidelidade à Igreja de Jesus Cristo
também nós, discípulos missionários, também devemos viver
em nossos dias.
ANIMADOR - A Palavra de Deus sustenta e guia a Igreja a quem
Padre Jordan sempre foi tão fiel. Por isso, logo no início deste
nosso encontro, queremos abrir nossa mente e nosso coração,
colocando-nos disponíveis para escutar e depois testemunhar
esta Palavra em nossas vidas.
CANTO: PELA PALAVRA DE DEUS SABEREMOS POR ONDE ANDAR.
/ ELA É LUZ E VERDADE, PRECISAMOS ACREDITAR.
LEITOR 3 - Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo +
segundo Mateus 16,13-19 (Ler na Bíblia)
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Felipe e ali
perguntou aos seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o
Filho do Homem?”

24

Eles responderam:
“Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; outros
ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. Então Jesus lhes
perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Simão Pedro
respondeu: “Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo”.
Respondendo, Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu
Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre
esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca
poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo
o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu
desligares na terra será desligado nos céus”.
Palavra da Salvação.
TODOS: Glória a vós Senhor
(tempo de silêncio orante para meditação da Palavra que foi
proclamada)

LEITOR 4 - A Palavra de Deus que ouvimos nos mostra que diante
de Jesus é preciso tomar uma posição. Só quem o conhece e o
ama é capaz de, como Pedro, fazer uma verdadeira e positiva
profissão de fé e dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o
Messias, o ungido, aquele que há de entregar a sua vida pela
salvação da humanidade.
Manifestando uma total confiança Pedro consegue fazer esta
profissão de fé e Jesus lhe diz que foi o Pai quem o revelou isso.
E mais ainda, edifica a sua Igreja na pessoa de Pedro.
LEITOR 1: Podemos dizer que Padre Jordan fez esta mesma
experiência de intimidade e confiança com o Salvador e por isso,
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sentiu em seu coração a graça do Espírito que lhe motivara a
criar uma Congregação para, justamente, “tornar Jesus, o
Salvador, conhecido e amado por todos”.
E Padre Jordan faz isso em total obediência pois tinha a
convicção de que pertencer a Igreja de Jesus Cristo, construída
sobre a rocha, era deixar-se confirmar na fé e em seu dom
carismático pelo sucessor de Pedro a quem o próprio Divino
Salvador o constitui Pontífice.
CANTO: Que todos possam ver e Cristo conhecer.
/ Saber de Cristo é conhecer o amor.
LEITOR 2 - Padre Jordan olha para Jesus que se encarna, assume
nossa humanidade e morre na cruz para nos salvar e
certamente, como Pedro, também diz “Tu és o Messias, o Filho
do Deus vivo”. A missão da Igreja é continuar a missão do
próprio Cristo, ou seja, ser instrumento de salvação. E esta
missão não é, e nem pode ser reservada apenas aos bispos,
padres, diáconos, religiosos e religiosas. Ao contrário, Jesus
confia esta missão à Igreja inteira, a todos os batizados.
LEITOR 3 - Padre Jordan tinha esta consciência, ele entendia que,
de fato, toda a Igreja precisa ser sinal de salvação. Por isso, pensa
numa “Sociedade” (numa Congregação) de sacerdotes,
religiosos e leigos, de todas as camadas sociais, para atuar “ao
modo do fermento” fazendo crescer a transformação da
realidade sofrida do povo.
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CANTO: COM ALEGRIA E MUITA GRATIDÃO.
/A DEUS ERGUEMOS HINOS DE
LOUVOR. /COM TODA IGREJA E COM CADA IRMÃO.
/ NÓS PROCLAMAMOS O DIVINO SALVADOR.
LEITOR 4 - Em certa ocasião Pe. Jordan explica a seu fiel
companheiro, Pe. Boaventura Lüthen SDS, que a Sociedade por ele
criada tinha como missão “animar todas as forças vivas da Igreja,
no desempenho de sua vocação cristã”. Para uma Igreja viva e
participativa é indispensável a presença e atuação dos leigos,
homens e mulheres. Por esta razão, continua Pe. Boaventura
Lüthen, “a Sociedade Apostólica Instrutiva acentua, com ênfase,
este apostolado leigo, recordando aos superiores, aos pais, aos
professores, enfim, aos que exercem qualquer tipo de liderança, o
dever de consciência de exercerem o apostolado”.
LEITOR 1 - A missão da Família Salvatoriana, deixada como
herança por Pe. Jordan, é a missão da própria Igreja:
Evangelizar!
A ação evangelizadora é fruto do amor a Deus, que é o coração
de toda espiritualidade. O amor verdadeiro nunca é ocioso,
como sublinha Santo Agostinho: “Mostra-me um amor
desocupado e preguiçoso”. Para os Padres da Igreja, como
relembrou o Concílio Vaticano II, a ação evangelizadora da Igreja
é uma autêntica prova de amor a Deus. Por isso, podemos dizer
que seremos cada vez mais fiéis a Igreja quanto mais fiéis
formos a evangelização.
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CANTO: TORNAR O CRISTO AMADO E CONHECIDO, / NOS FOI DEIXADO
COMO TESTAMENTO. O MUNDO INTEIRO SERÁ MAIS UNIDO
/ SE O EVANGELHO FOR DA VIDA O FUNDAMENTO.
LEITOR 2 - Uma das marcas do pontificado do Papa Francisco é
seu insistente convite a sermos uma Igreja em saída. Em sua
Encíclica Evangelii Gaudium o Papa nos lembra que “na Palavra
de Deus, aparece constantemente este dinamismo de ‘saída’, que
Deus quer provocar nos crentes”. Assim foi com Abraão, com
Moisés, com Jeremias, com Jesus e com seus discípulos.
LEITOR 3 - “Hoje todos somos chamados a esta nova ‘saída’
missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual
é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados
a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a
coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do
Evangelho” (EG.20). A Igreja, peregrina neste mundo deve cultivar
a disposição de ser incomodada e, se preciso for, mudar de planos,
tendo em vista as exigências do mandamento do amor a Deus e ao
próximo.
CANTO: LEVA-ME AONDE OS HOMENS NECESSITEM TUA PALAVRA,
NECESSITEM DE FORÇA DE VIVER. ONDE FALTE A ESPERANÇA,
ONDE TUDO SEJA TRISTE, / SIMPLESMENTE, POR NÃO SABER DE TI.
ANIMADOR - Nós, discípulos missionários do Salvador, sendo
Igreja em terras brasileiras, temos uma missão muito bela que,
com certeza, concretizam aqueles ideais sonhados por Padre
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Jordan. Vamos agora meditar e rezar cada um dos elementos
desta nossa missão eclesial.
TODOS - Queremos ser Igreja, Casa da Palavra
LEITOR 4 - Pois temos consciência de que a fé provém da escuta
atenta e amorosa da Palavra de Deus que provoca em cada um
de nós atitudes de discernimento, conversão e adesão a Jesus
Cristo, ao seu modo de ser, de pensar e de agir que se tornará
inspiração para nosso compromisso comunitário e social.
TODOS: Queremos ser Igreja, Casa do Pão
LEITOR 1 - A celebração Eucarística, memorial da Páscoa do
Senhor, banquete fraterno e penhor da vida definitiva leva os
discípulos missionários a serem instrumentos de comunhão, de
partilha, de perdão mútuo e compromisso com a verdadeira
fraternidade.
TODOS - Queremos ser Igreja, Casa da Caridade
LEITOR 2 - Pois o seguimento de Jesus Salvador está centrado no
amor a Deus e ao próximo. O amor implica a contemplação do
mundo com os olhos de Deus, que nos faz perceber a
grandiosidade de todas as coisas criadas, a beleza do pequeno e
do simples e leva-nos a acolher e nos solidarizar com o grito que
vem daqueles nossos irmãos e irmãs que são vítimas dos
sistemas injustos que nos rodeiam.
TODOS - Queremos ser Igreja, Casa da Missão
LEITOR 3 - Pois deve nos inquietar, assim como inquietou Padre
Jordan, sabermos que tantos irmãos e irmãs nossos estão
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privados da luz, da força e da consolação que só o encontro
pessoal e íntimo com Jesus Cristo proporcionam. Por isso, é
missão da Igreja, ou seja, de cada um de nós, anunciar o
Salvador, irradiando pelo nosso testemunho de vida o quão
transformador é conhecer e amar o Salvador.
CANTO: https://www.youtube.com/watch?v=a0vEc3damvU
A Tua Igreja vem feliz e unida
Agradecer a Ti, ó Deus da vida
Com grande júbilo, rezar, louvar
E a boa nova ao mundo anunciar
É Tua Igreja, Senhor
Que canta com alegria
Esta que busca o amor
Vivenciar todo dia
Que vai levar salvação
Esta é a nossa missão
Nós que fazemos parte desta Igreja
Que missionária é por natureza
Te damos graças por Teu esplendor
Seremos eco do Teu grande amor
Todos os povos serão Teus discípulos
E batizados com Teu Santo Espírito
Temos certeza de tua companhia
Nos dando força hoje e todo dia
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ANIMADOR - Vamos agora, em unidade com toda Família
Salvatoriana que hoje renova o seu compromisso de amor e
fidelidade à Igreja de Jesus Cristo, através desta Ladainha, pedir a
intercessão do Venerável Servo de Deus, Padre Francisco Maria da
Cruz Jordan, para que possamos ser fiéis em nossa missão.
ANIMADOR: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR: Cristo, tende piedade de nós.
TODOS: Cristo, tende piedade de nós.
ANIMADOR: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR: Padre Jordan, fundador da Família Salvatoriana.
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR: Padre Jordan, preocupado com a salvação de todos.
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR: Padre Jordan, zeloso missionário.
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR E LEITORES - Nos preparando para o grande momento
que viveremos em nossa Congregação, a Beatificação de nosso
pai fundador, inspirados em sua vida de fé e na sua fidelidade à
Igreja, rezemos:
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TODOS - Ó Deus de amor e bondade, nós vos rendemos graças
por terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Venerável Servo de Deus, Padre Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa vocação
apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do Venerável Servo
de Deus, Padre Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça
de que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos possam
conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós vos
pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e reina
convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos
séculos, Amém!
ANIMADOR - Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
TODOS: Assim como era no princípio, agora e sempre.
Amém (3x)
ANIMADOR - Encerrando este nosso encontro, peçamos a Bênção
de Deus, pela intercessão do Venerável Servo de Deus, Padre
Francisco Maria da Cruz Jordan, para que possamos ser cada vez
mais fiéis à sua Igreja.
ANIMADOR - O Senhor esteja conosco.
TODOS - Ele está no meio de nós.
ANIMADOR: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho + e Espírito Santo.
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Ele nos santifique, confirme e multiplique como a areia do mar
e como as estrelas do céu, até o fim dos tempos.
TODOS - Amém!
CANTO: Filhos e filhas pelo mundo a fora / do Padre Jordan
seguem a missão / e não se cansam de esperar a hora/
de ver chegar a todo povo a salvação.
Que todos possam ver e Cristo conhecer. /Saber de Cristo é
conhecer o amor.
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
09 de maio de 2021

Padre Francisco Jordan,
Apóstolo das Juventudes
Roteiro elaborado pelas Irmãs Salvatorianas
da Província de São Paulo
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CANTO ORANTE SALVATORIANO
(Sugestão só o refrão - Ciranda da Juventude Salvatoriana -História
de um Carisma, n. 8):
SOMOS JOVENS, SIM, CHAMADOS PARA SERVIR. RESPONDEMOS, SIM,
/ O DEUS QUE SALVA VAMOS SEGUIR (BIS)
ANIMADOR - Sejam benvindos/as a este 4º. Dia da Novena em
preparação à Beatificação de Padre Francisco Jordan. Com
muita alegria, acolhamos a Santíssima Trindade, cantando:
CANTO - Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que nos salvou/
e do Espírito Santo que nos une por amor/ Amém, amém,
amém/ Amém, amém, amém/ Amém, amém, amém / para todo
sempre amém!
ANIMADOR - Somos convidados hoje a rezar com Padre Francisco
Jordan. Apóstolo das Juventudes, deixando-nos encantar pela
experiência de Deus vivida por este grande e incansável
apóstolo do Divino Salvador, que não mediu esforços para
envolver a juventude e para que a Boa Nova da Salvação
chegasse até os confins do mundo.
LEITOR 1 - Com o coração atento, ouçamos agora o que o Senhor
nos vai falar através do Profeta Isaías. Cantemos:
REFRÃO: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.
Lâmpada para os meus pés, Senhor / luz para o meu caminho/
Lâmpada para os meus pés/ Luz para o meu caminho.
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LEITOR 2 - Proclamação da Palavra de Deus: Isaías 6, 6-8: “Nesse
momento, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo na
mão uma brasa que havia tirado do altar com um tenaz. Com a
brasa tocou-me os lábios e disse: “Veja, isto aqui tocou seus
lábios: sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado”. Ouvi
então a voz do Senhor que dizia: Quem é que vou enviar? Quem
irá de nossa parte? “dEu respondi: ”Aqui estou. Envia-me!”
(Breve silêncio)
-LEITOR 1 Uma brasa incandescente tocou os lábios do Profeta
Isaías, inflamando-o de zelo pelo Senhor. A Palavra de Deus
também ardia no coração de João Batista Jordan como um fogo
capaz de acender outros fogos, uma chama que acendeu e não
mais se apagou.
TODOS - Eis-me aqui, envia-me!
-LEITOR 2 Este fogo ardente à luz da Palavra de Deus, queria
inflamar e incendiar o mundo inteiro!
TODOS - Senhor Jesus Cristo, Sol da justiça, ilumina e abrasa a
minha alma, para que meus passos sejam como a luz da manhã
que caminha e cresce em direção à plenitude do dia.
LEITOR 3 - Jordan sentia a necessidade de operários que fossem
pelo mundo inteiro a proclamar a Palavra de Deus. E no seu ardor
e zelo, como Isaias ele se coloca disponível: “Aqui estou. Envia-me!”
LEITOR 4 - Ele Sentia a necessidade de fazer Jesus conhecido por
todos, no mundo inteiro. “Veja Pai, eles não te conhecem”!
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TODOS - Salvador de todos, que eu seja sempre abrasado de um
grande amor por ti e que eu inflame a todos. Que eu seja como
um facho que arde e ilumina.
LEITOR 1 - Senhor Jesus Cristo, recebe minha vida e tudo que
possuo! Eis-me aqui, envia-me! Mostra-me os caminhos para
conduzir todos a Ti e com a tua graça, salvar a todos.
ANIMADOR: E cheio de zelo apostólico, Jordan punha-se à
disposição do Senhor:
TODOS - Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Faça-se a tua vontade em
tudo! Enquanto ainda houver sobre a terra um único ser
humano que não te conheça e não te ama sobre todas as coisas
não poderei sossegar um instante sequer. Enquanto não fores
glorificado em toda a parte, não poderei sossegar por um
instante sequer. Nenhuma cruz, nenhuma amargura, nenhuma
tribulação, nada arrefeça o meu zelo pela sua santa causa!
LEITOR 2 - João Batista Jordan se preocupava profundamente
com tantos problemas, o sofrimento e a pobreza de seu povo,
particularmente com a juventude que precisava deixar os
estudos para ajudar na renda familiar. Ele se preocupava
também com os problemas e sofrimentos do mundo inteiro.
ANIMADOR - Peçamos ao Venerável Padre Francisco Jordan que
interceda por nós, pelas juventudes e por todos os que sofrem
em consequência do mal da pandemia do COVD19:
ANIMADOR- Senhor, tende piedade de nós.
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
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ANIMADOR - Cristo, tende piedade de nós
ANIMADOR - Cristo, tende piedade de nós
Animador - Senhor, tende piedade de nós
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, arauto do Evangelho,
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, promotor da imprensa católica:
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, defensor do apostolado leigo,
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, Apóstolo das juventudes,
TODOS - intercedei a Deus por nós!
ANIMADOR: Em comunhão com toda a Família Salvatoriana, rezemos
a oração universal pela beatificação, confiando nossa missão no
mundo inteiro, à intercessão de nosso Venerável Fundador:
Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças por
terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do Beato
Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa vocação
apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do Beato Francisco
Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de que possamos
responder com coragem ao vosso chamado, alimentando o
firme desejo de salvar a todos.
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Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós vos
pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e reina
convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos
séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
ANIMADOR: Abençoe-vos o Deus todo poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme e multiplique como
a areia do mar/ e como as estrelas do céu, até o fim dos tempos.
Amém, amém, amém! (BIS)
CANTO FINAL: HINO SALVATORIANO
Refrão: Que todos possam ver / e Cristo conhecer / Saber de
Cristo é conhecer o amor.
a) Com alegria e muita gratidão/ a Deus Erguemos hinos de
louvor / Com toda a Igreja e com cada irmão / nós
proclamamos o Divino Salvador.
b) Tornar o Cristo Amado e conhecido / nos foi deixado como
testamento / o mundo inteiro será mais unido / se o
Evangelho for da vida o fundamento.
c) Filhos e filhas pelo mundo afora / do Padre Jordan seguem
a missão. / E não se cansam de esperar a hora / de ver
chegar a todo o povo a salvação.
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
10 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo
da universalidade!
Roteiro elaborado pelo Colégio Salvatoriano
Bom Conselho de Passo Fundo/RS
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CANTO - Não sossegueis, não descanseis, até que todos
conheçam, amem e sirvam a Jesus! Não sossegueis, não
descanseis, até que todos conheçam o Salvador!
ANIMADOR - Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nos
encontramos para celebrar neste quinto dia de novena, que tem
como tema: “Padre Jordan, apóstolo da universalidade”. Em
sintonia com toda a Família Salvatoriana queremos render
graças a Jesus, o Salvador, por todos os padres, irmãs, irmãos,
leigos, leigas e colaboradores salvatorianos, espalhados pelos
cinco continentes, que vivenciam o carisma e a espiritualidade
salvatoriana sonhada e vivida por nosso Fundador Padre Jordan.
Ao mesmo tempo, pedimos ao Divino Salvador que reacenda no
coração de cada um de nós, salvatorianos e salvatorianas, o
amor e o compromisso com a universalidade.
Invoquemos a Santíssima Trindade cantando:
TODOS: NAS HORAS DE DEUS, AMÉM! PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO!
/ LUZ DE DEUS EM TODO CANTO, NAS HORAS DE DEUS AMÉM!
ANIMADOR - O servo de Deus Francisco Jordan foi um fiel apóstolo
da universalidade. Ele foi um homem de uma visão extraordinária.
Sua visão universal é, ao mesmo tempo, atraente e profética. A
ideia de levar a salvação ao mundo inteiro é um dos três aspectos
fundamentais da característica Salvatoriana conhecida como
universalidade. Para os Salvatorianos e Salvatorianas, a
universalidade é um chamado para se colocar a serviço de todas as
pessoas, e assim, proclamar Jesus Cristo para o “mundo carente de
Deus” (Declaração da Família Salvatoriana, parte 1).
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LEITOR 01: A vida de Padre Francisco Jordan foi marcada por
uma verdadeira paixão pela promoção do Reino de Deus,
inteiramente centrado na pessoa de Jesus Cristo. Somos
convocados a não sossegar um instante sequer até que todas as
pessoas na terra conheçam, amem, sirvam e glorifiquem a Deus,
nosso Salvador (Declaração da Família Salvatoriana, Prefácio). A
ideia de nunca sossegar em nossa missão soa exigente. Porém, a
missão que Padre Francisco Jordan fez para a glória de Deus,
nem sempre foi difícil ou dolorosa, pois Padre Francisco Jordan
percebeu que a missão de salvar almas é uma tarefa alegre, é
colaborar na missão do Salvador. Com isso, nós Salvatorianos e
Salvatorianas temos, por essência, uma dimensão universal.
Pela universalidade a vida e obra de Padre Francisco Jordan se
torna clássica, perpassa os tempos, torna-se vida em outras
vidas, eis o sentido de sermos salvatorianos e salvatorianas
como forma de vida.
ANIMADOR - No silêncio de nossos corações e no amor que pulsa
dentro de cada um de nós, somos convidados e convidados a
escutarmos o que a Palavra de Deus tem a dizer e a provocar.
Aclamemos o Evangelho cantando:
/Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. /No evangelho da vida, que
nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na
missão.
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TEXTO BÍBLICO: Mc 16,15-20 (Ler na Bíblia)
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: ‘‘Ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem
acreditar e for batizado será salvo; mas quem não acreditar será
condenado. Eis os milagres que acompanharão os que
acreditarem: expulsarão os demônios em meu nome; falarão
novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre
os doentes, eles ficarão curados’’. E assim o Senhor Jesus, depois
de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita
de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor
cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres
que a acompanhavam. (Um breve momento de interiorização...)
LEITOR 2 - A missão que Jesus confia aos discípulos é uma missão
universal. As fronteiras, as raças, a diversidade de culturas, a
classe social e a nacionalidade não podem ser obstáculos aos
salvatorianos e salvatorianas para o cultivo da proposta
libertadora de Jesus no mundo.
LEITOR 3 - Temos consciência de que a missão que foi confiada
aos discípulos é uma missão universal? Temos consciência de
que Jesus, sem distinção de raças, de etnias, de diferenças
religiosas, sociais ou econômicas – envia-nos a anunciar a Boa
Nova do Reino de Deus? Temos consciência de que somos
responsáveis pela vida, pela felicidade e pela salvação de todos
os nossos irmãos – mesmo que eles habitem no outro lado do
mundo?
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LEITOR 4 - “Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova para a
toda Criatura”. Essas são Palavras que Jesus usou para enviar os
Apóstolos, também, essas palavras despertaram em Padre
Francisco Jordan o desejo de anunciar Jesus, o Salvador, para
todos os povos e envolver homens e mulheres dispostos a
deixar-se imbuir pela universalidade.
LEITOR 1 - Nas Alocuções 92, Padre Francisco Jordan exorta
sobre a universalidade para seus filhos e filhas espirituais: “É
nosso ardente desejo que vocês todos estejam imbuídos do
verdadeiro espírito da Sociedade. Disto depende muita coisa,
sim, possivelmente até a salvação de milhares e milhões. Por
isso, hoje eu gostaria de adverti-los sobre uma questão especial
que sempre deverá ser considerada parte essencial da
Sociedade. Trata-se da universalidade. É importante que vocês,
cada um em particular, estejam imbuídos deste espírito:
'Proclamai o Evangelho a toda criatura” (ALOCUÇÕES, 2011, p.
325).
ANIMADOR - Peçamos a intercessão do nosso Pai Fundador,
Padre Francisco Jordan, para que sejamos fiéis na missão de
tornar Jesus Cristo, o Salvador, conhecido e amado em todas as
nações, rezando a Ladainha de Padre Jordan:
ANIMADOR: Senhor, tende piedade de nós
TODOS: Senhor, tende piedade de nós
ANIMADOR: Cristo, tende piedade de nós
TODOS: Cristo, tende piedade de nós
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ANIMADOR: Senhor, tende piedade de nós
TODOS: Senhor, tende piedade de nós
a) ANIMADOR -Padre Jordan, promotor da fé da juventude,
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
b) ANIMADOR -Padre Jordan, convocador de todos, como
apóstolos, TODOS: Intercedei a Deus por nós.
c) ANIMADOR -Padre Jordan, confiante na Divina Providência,
TODOS: Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Confiantes na proteção Divina que nos conduz na
missão, rezemos pela Beatificação do Venerável servo de Deus,
Padre Francisco Jordan:
Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças por
terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
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ANIMADOR - Bênção de Padre Jordan: Abençoe-vos Deus todo
poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme
e multiplique como a areia do mar e como as estrelas do céu, até
o fim dos tempos. TODOS: Amém!
CANTO FINAL - REFRÃO: IDE POR TODO UNIVERSO.
O MEU EVANGELHO ANUNCIAI!
1. Eu vos envio como bons semeadores, / bem despojados de
riqueza material. Sereis no mundo os fiéis anunciadores / da
minha vida e do meu Reino universal.
2. Eu vos envio como dignos mensageiros / da minha paz, do
meu amor e meu perdão. Todos os dias serei vosso
companheiro, / estarei junto em todo o tempo da missão.
3. Eu vos envio como testemunha vivas / levando a todos a
Palavra que não erra. Por vossas mãos a salvação definitiva / há
de chegar até os confins de toda a terra.
4. Eu vos envio como sábios construtores /do novo Reino que na
terra vai nascer. Fazei que o mundo viva em torno dos valores /
que vão a todos vida plena promover.
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
11 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo
da devoção a Maria
Roteiro elaborado pelo Colégio Salvatoriano
Imaculada Conceição – Videira/SC
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CANTO SALVATORIANO: “Todo o teu pensar, todo o teu falar, todo
o teu agir, sejam motivados pela luz da fé” (2x)
ANIMADOR - “Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui para
juntos celebrar o 6º dia da novena em preparação à beatificação do
Padre Jordan, com o tema:
Padre Jordan, apóstolo da devoção a Maria.”
Em comunhão com a Santíssima Trindade, cantemos:
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,
estamos aqui (2x)
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor,
ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te
aclamar, Deus trino de amor.
ANIMADOR - Ó Deus, nosso Pai estamos reunidos em vossa amável
presença para celebrar o 6º dia da novena pela beatificação de
Padre Jordan. Enviai o vosso Espírito Santo; que ele nos ilumine e
favoreça a nossa fé e devoção a Maria, Mãe do Salvador. Dai-nos
ouvidos atentos à vossa Palavra e boa vontade para praticar os
vossos ensinamentos. Ensinai-nos a rezar, como rezou nossa Mãe
Maria, inspiradora da nossa vida cristã salvatoriana.
LEITOR 1 - Padre Jordan, foi desde cedo, um grande devoto de Maria.
Muitos fatos significativos de sua vida e história estão marcados pela
presença de Maria e sua devoção a ela. A Mãe do Salvador, sob o
título “Rainha dos Apóstolos” tornou-se, desde o início, protetora e
padroeira da Sociedade por ele fundada. Também ele pessoalmente
quis honrar permanentemente Maria, assumindo-a como parte de
seu nome “Francisco Maria da Cruz Jordan”.
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ANIMADOR - De coração aberto e ouvidos bem atentos,
acolhamos a mensagem do Evangelho que será proclamada,
através do canto: Maria guardavas tudo.
1. Maria, guardavas tudo com grande atenção, /palavras e
gestos de Cristo em teu coração.
Refrão: Ensina, Maria, tua gente a escutar. Desperta
teus filhos que o Pai quer falar.
2. Maria, falavas pouco, deixavas falar. /Aprende-se mais
ouvindo, aprende-se a amar.
LEITOR 2 - Proclamação da Palavra de Deus – Lucas 1, 46-55
“E Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor,
meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque
olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as
gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou
grandes obras em meu favor: seu nome é Santo, e sua
misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele
realiza proezas com seu braço: dispersa os soberbos de
coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes aos
famintos enche de bens, e despede os ricos de mãos vazias.
Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia,
conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua
descendência, para sempre”. Palavra da salvação
Todos: Glória a vós, Senhor! (Em seguida canta-se):
O CANTO DE MARIA AO POVO
Minh'alma dá glórias ao Senhor / Meu coração bate alegre e feliz
Olhou para mim com tanto amor / Que me escolheu, me elegeu e
me quis / E de hoje em diante eu já posso prever / Todos os povos
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vão me bendizer / O Poderoso lembrou-se de mim, Santo é seu
nome sem fim
O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz / Maria
carrega o Salvador porque Deus Pai, sempre cumpre o que diz / E
quando os povos aceitam a lei passa de pai para filho seu dom /
Das gerações Ele é mais do que rei, ele é Deus pai, ele é bom
Minh'alma dá glórias ao Senhor / Meu coração bate alegre e feliz
Olhou para mim com tanto amor / Que me escolheu, me elegeu e
me quis / O orgulhoso Ele sabe dobrar, o poderoso Ele sabe
enfrentar O pobrezinho Ele defenderá, não nos abandonará
O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz / Maria
carrega o Salvador porque Deus Pai, sempre cumpre o que diz /
Quem tem demais qualquer dia vai ver o que é ter fome e não ter
pra comer / Quem passa fome comida terá, eis que a justiça virá.
Minh'alma dá glórias ao Senhor / Meu coração bate alegre e feliz
Meu povo já sente o seu amor, Ele promete, Ele cumpre o que diz
/Aos nossos pais Ele um dia jurou / Ele é fiel e jamais enganou,
estamos perto da era do amor / Bendito seja o Senhor.
(Breve silêncio)
LEITOR 3 - Padre Jordan, apóstolo fiel de Jesus Salvador, nos deixou
um grande legado de amor e veneração da Mãe do Salvador, bem
como a responsabilidade de promover a sua devoção.
A dimensão universal do Carisma Salvatoriano está muito clara
e se evidencia na insistência de Padre Jordan de que a salvação
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e o conhecimento de Jesus Salvador é para todas as pessoas. Em
seu Diário Espiritual, encontramos muitos registros relativos a
esse aspecto da universalidade. Entre eles está também a
devoção a Maria. No dia 20 de dezembro de 1894, Padre Jordan
escreveu em seu Diário Espiritual: “Enquanto ainda houver
sobre a terra um único ser humano que não conhece Deus e
não o ama sobre todas as coisas, não podes sossegar por um
instante sequer. Enquanto Deus não for glorificado em toda
parte, não podes sossegar por um instante sequer. Enquanto
a Rainha do céu e da terra não for enaltecida em toda parte,
não podes sossegar por um instante sequer” (DEII 1, 1).
ANIMADOR - No texto do Evangelho de Lucas que ouvimos, Maria
canta o seu “Magnificat”, proclamando as maravilhas que Deus
realizou em sua vida, em favor de seu povo e na história da
salvação. É um canto profético, de anúncio dos feitos e da
fidelidade de Deus na história e, de denúncia dos desvios do
plano salvífico que o Pai projetou para toda a humanidade – o
Reino de Vida e Liberdade, dignidade, igualdade e fraternidade
para todos em vista da justiça, paz e integridade da criação.
Denúncia da exclusão e da privação do acesso a condições de
vida digna e de qualidade para milhares de pessoas.
Padre Jordan, animado por um grande ardor e zelo pela salvação
de toda a humanidade, quando ainda estava em processo de
discernimento sobre a fundação de sua obra, exclama, dizendo a si
mesmo: “Sob a proteção de Deus e a intercessão de Maria,
executa a obra a que te decidiste, para a glória de Deus e para
a salvação das almas, mesmo que, com isso, venhas a ser
desprezado por todos, perseguido, caluniado, incompreendido
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e maltratado, e ainda que tenhas que derramar a última gota
de sangue” (DEI 119,1).
“Não te esqueças de cultivar sempre uma devoção filial a Maria;
ela seja, em tudo, a tua Advogada” (DEI 20,4).
LEITOR 4 - Jordan, sente-se como Maria ao entoar o seu “magnificat”
(cf Lc 1,46...), e proclama com o salmista (cf sl 103): “Bendize, minha
alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo
nome!” Ele expressa grande alegria pela ação de Deus em sua vida e
convida toda a corte celestial para participar deste júbilo.
CANTO: “LOUVA, MINHA ALMA, O SENHOR,
POIS GRANDE É A SUA MISERICÓRDIA”.

ANIMADOR - “Louva, minha alma, o Senhor, pois grande é a sua
misericórdia, de geração em geração. Alegrai-vos, Querubins e
Serafins; alegrai-vos Anjos e Arcanjos; alegrai-vos, Anjos todos
do céu e louvai o Senhor!
Alegrai-vos santos Apóstolos e evangelistas; alegrai-vos,
Patriarcas e Profetas; alegrai-vos, santos Mártires; alegrai-vos,
santos adolescentes e Virgens, alegrai-vos, santos Inocentes;
alegrai-vos, vós todos, Santos da corte celestial!
Alegrai-vos e jubilai, pois, o Senhor realizou grandes coisas em
mim! Ele há de visitar seu indigno servo!
Alegrai-vos, pois, jubilai e enchei-vos de admiração, pois o
Senhor é maravilhoso!”
CANTO: “LOUVA, MINHA ALMA, O SENHOR,
POIS GRANDE É A SUA MISERICÓRDIA”.
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LEITOR 1 - Sabemos que Francisco MARIA da Cruz Jordan e a
Bem-aventurada MARIA dos Apóstolos eram particularmente
devotos de Maria Santíssima. Jordan era um verdadeiro filho de
Maria e consagrou a ela, sob o nome de Maria Rainha dos
Apóstolos, sua recém fundada Obra, a Sociedade Apostólica
Instrutiva, a atual Família Salvatoriana. É muito significativo o fato
de nossos Fundadores, João Batista Jordan e Teresa Von
Wüllenweber, ao se tornar religiosos escolherem o nome de
MARIA.
Pessoas que conviveram com Padre Jordan dão o seguinte
testemunho: “Era uma cena comovente vê-lo de joelhos diante da
imagem da Virgem das Dores, na capela da Casa Mãe. Com grande
insistência implorava o auxílio e a proteção da bondosa Mãe de Deus”.
Jordan tinha na sua residência um grande crucifixo e debaixo
dele a imagem de Nossa Senhora das Dores. Rezava: “Viver e
morrer santamente e salvar a todos. Ó Jesus, Filho do Deus vivo, te
peço por isto constantemente pelas dores de tua mãe, com todas
as forças, agora e durante toda a minha vida. Ó Maria, em tuas
mãos coloco minha sorte!”
LEITOR 2 - Uma das festas muito caras a Padre Jordan era 11 de
fevereiro, aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Era nas mãos
desta imagem, que também estava em seu escritório, que ele
colocava seus pedidos de ajuda para as questões não resolvidas.
Na véspera desta festa, no dia 10 de fevereiro de 1899, ele falou
aos demais membros da Sociedade: “A festa de amanhã deve
lembrar-nos novamente da peculiar tarefa dos membros da
Sociedade, de promover a veneração da bem-aventurada Virgem
Maria, pela palavra falada e escrita. E, enquanto possível,
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devemos exercer este apostolado já agora, e mais tarde, então,
mais amplamente, no apostolado.” (Alocuções 91, 01).
E continua: “Pois bem, como devemos ajudar a promover este
apostolado da veneração da Mãe de Deus? Aqui eu gostaria de lhes
recomendar, insistentemente, um ponto especial, e é exatamente
aquele de que fala a Liturgia das Horas de amanhã. Trata-se da
oração do Terço.” (Aloc. 91, 02).
E diz mais: “Mas como devemos rezar o Terço? Distinta, atenta e
devotamente. Com atenção e devoção, como aliás deve ser feita
toda e qualquer oração, tendo presente a vida e morte do nosso
Divino Salvador para, assim, pela contemplação do Divino
Salvador, nos tornarmos semelhantes a ele.” (Aloc. 91,06).
LEITOR 3 - A imagem favorita de Jordan era Maria, reunida com
os Apóstolos e as santas mulheres no Cenáculo, no dia de
Pentecostes. Inicialmente, Pentecostes era a festa principal da
Sociedade Católica Instrutiva, pois era o Espírito Santo que
havia dado a Jordan a graça, o DOM do Carisma Fundacional.
Como principais festas marianas podemos destacar: Maria
Rainha dos Apóstolos e Maria Mãe do Salvador (Mater
Salvatoris). Estes todos são fatos fundamentais, mas são muito
mais importantes os que se referem à devoção pessoal de Jordan
a Maria e à imitação de suas virtudes.
Jordan disse algumas vezes que Maria Imaculada “era a autêntica
fundadora da Sociedade”. Tinha o costume de escolher festas
marianas para as fundações de novos apostolados e missões.
LEITOR 4 - Jordan, sempre que podia, visitava santuários
marianos, tanto como estudante, quanto depois, já em Roma, ou
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como Superior Geral, durante suas viagens para visitar as novas
fundações. Com frequência, inclusive antes da fundação, viajava
ao Santuário de Maria Einsiedeln, na Suíça, onde redigiu a Regra
do Apostolado. Lá ele experimentou grande consolação,
chegando-lhe as lágrimas, ao sentir que era inspirada e que
havia acertado ao concretizar o que tinha em mente. Foi ali
também que melhorou a redação de toda a Regra da Sociedade
Católica Instrutiva.
Além desse fato, sabemos de muitas outras experiências místicas
que Jordan fez em seu caminho espiritual ao longo de sua vida. No
12º Aniversário de Fundação, Padre Jordan fala, profundamente
agradecido: “Devemos demonstrar, antes de tudo, nossa mais
profunda gratidão à Santíssima Trindade; e, a seguir, àquela sublime
e imaculada Virgem que sempre protegeu nossa Sociedade. Ela
estendeu seu manto protetor, protegendo-nos dos perigos internos e
externos. A Rainha dos Apóstolos se mostrou nossa mãe. Ela nos
dispensou sua providência e proteção, defendendo e preservando a
Obra. Agradeçamos, pois, neste dia à bem-aventurada e imaculada
virgem Maria! A ela, por conseguinte, nosso mais profundo
agradecimento! Portanto, profunda gratidão! Sejamos agradecidos!
Não o esqueçamos! Só na eternidade haveremos de entender
quantas graças recebemos de Deus e da querida Mãe de Deus!
Ponderemos quanto é prometido a quem vive, em tudo, segundo
a vontade de Deus: “Hão de ser como estrelas” (Dn 12,3). (Aloc.
6, 07 e 08).
LEITOR 1 - Certa ocasião, na véspera da festa da Apresentação do
Senhor, a festa das Candeias, Padre Jordan disse: “A festa que
amanhã celebraremos, é uma das festas da Mãe de Deus. O
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ancião, Simeão, dirige a palavra a Maria e a Cristo, e chama Jesus
de “luz para iluminar as nações”. Aqui, Maria nos é apresentada
como modelo. Olhem para Maria que, embora falasse pouco, ela
fez muito com seu bom exemplo, com sua pobreza, com sua
modéstia e demais virtudes. Imitem-na para que também vocês
alcancem muito por meio do bom exemplo”.
A simplicidade, a humildade e o “SIM” de Maria, fizeram-se
presentes na vida de Jordan e foram reforçadas a cada momento
com a oração da Ave-Maria e do Rosário. É de especial importância
e significado para os filhos e filhas espirituais deste grande homem
que a data de sua morte tenha sido 08 de setembro de 1918, dia
em que a Igreja celebra o nascimento de Maria.
ANIMADOR - Pela ladainha, nós invocamos a intercessão de
Padre Jordan, trazendo presente a sua santidade e suas
virtudes heroicas. Rezemos:
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
ANIMADOR – Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Cristo, tende piedade de nós
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
a) ANIMADOR - Padre Jordan, aspirante à santidade
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
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b) ANIMADOR - Padre Jordan, fortalecido pela Eucaristia
diária, TODOS - Intercedei a Deus por nós.
c) ANIMADOR - Padre Jordan, perseverante na oração,
TODOS- Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR: Padre Jordan demonstrava a sua devoção a Maria
através da sua fé e suas atitudes. Nós também demonstramos
nossa fé em Padre Jordan, rezando com ele essa oração que a
Família Salvatoriana do mundo inteiro está rezando neste
tempo de preparação à cerimônia de sua beatificação.
Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças por
terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
CANTO SALVATORIANO: SOL NASCENTE
Padre Jordan, nosso exemplo e inspiração. /No trabalho, no
ardor e no espírito. /Pela obra que anuncia a salvação!
/Conhecer a Deus que é amor em Jesus Cristo.
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Refrão: Sol Nascente que nos guia, anunciamos o Senhor!
Jesus Cristo nossa luz, nosso Mestre e Salvador!
Padre Jordan, inteligência dedicada / a serviço do Evangelho na
Igreja. / Missionário infatigável, peregrino, /fez-se tudo para
todos nesta terra.
Padre Jordan, cintilante estrela-guia. / Defensor dos pequeninos
na ação. / Confiado ao carinho de Maria, / tu também geraste ao
mundo salvação.
COORDENADOR/A – Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme e multiplique como
a areia do mar e como as estrelas do céu, até o fim dos tempos.
TODOS: Amém!
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
12 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo fiel
ao Salvador em seu Projeto de Vida
Roteiro elaborado pelo Colégio de Itu/SP
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CANTO: QUE TODOS POSSAM VER E CRISTO CONHECER,
SABER DE CRISTO É CONHECER O AMOR.
ANIMADOR - A vida de cada pessoa é um presente gratuito de Deus
e, ao mesmo tempo, representa um potencial a ser expandido, uma
tarefa que ninguém pode realizar em lugar de outro. Dom e tarefa
são de fato as duas dimensões que expressam o essencial de nossa
vocação como filhos de Deus e, portanto, como seus parceiros na
construção de um mundo mais humano, mais justo e melhor. Desse
ponto de vista, em cada um de nós incide a responsabilidade de
fazer um caminho, partindo daquilo que somos para alcançar
aquilo que devemos ser (Jordan, um jovem sob o fogo do Espírito).
Irmãos e irmãs, é com alegria e cheios de esperança que nos
reunimos para mais um dia de reflexão e partilha. O canto inicial
nos traz a motivação necessária para aquilo que somos convidados
a aprofundar em mais um dia de novena. O canto de hoje é
expressão de um projeto que se fez vida nos passos de nosso
fundador. Iniciemos invocando a presença daquele a quem Jordan
dedicou sua vida e peçamos que Ele nos inspire a sermos quem
devemos ser.
TODOS - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
LEITOR 1 - Então ordenou aos seus discípulos que não dissessem
a ninguém que ele era o Cristo (Mt 16, 20). Eis um ponto do
Evangelho que não vale mais. Era necessário que os discípulos
calassem aquele “segredo messiânico” porque o povo não estava
preparado para recebê-lo. Mas hoje não; hoje, pelo contrário, a
nós, seus discípulos, Jesus manda que digamos a todos que Ele é
o Cristo, sobretudo ao povo que continua a se perguntar quem é
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Jesus de Nazaré. Jordan compreende esse imperativo e faz de
sua vida um projeto para alcançá-lo: um projeto que implica
paixão e renúncia.
ANIMADOR - Peçamos ao Espírito Santo o dom do entendimento
e ouçamos aquilo que o Senhor nos tem a dizer. Cantemos:
CANTO - O Espírito de Deus está neste lugar / O Espírito de Deus
se move neste lugar / Está aqui para consolar / Está aqui para
libertar / Está aqui para guiar / O Espírito de Deus está aqui
Move-te em mim! Move-te em mim! / Toca a minha mente e o
meu coração / Enche a minha vida com o teu amor! / Move-te
em mim! / Deus Espírito, move-te em mim!
LEITOR 2 - + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus 16,21-27
Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir à Jerusalém
e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos
mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo,
dizendo: 'Deus não permita tal coisa, Senhor! Que isto nunca te
aconteça!' Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: 'Vai para
longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não
pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens!' Então
Jesus disse aos discípulos: 'Se alguém quer me seguir, renuncie a si
mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua
vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai
encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo
inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca
de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai,
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com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a
sua conduta.
PALAVRA DA SALVAÇÃO
TODOS - Glória a vós, Senhor! (Breve silêncio)
LEITOR 3 - Um projeto carrega em si uma série de reflexões, como
os meios para se alcançar aquilo que se deseja, as estratégias e
ações que o viabilizam; mas, sobretudo, o que demarca sua
essência é a meta estabelecida, o objetivo para o qual tudo
concorre.
LEITOR 4 - No Evangelho que acabamos de ler, Pedro parece
buscar outro caminho, outro objetivo que não aquele proposto
por Jesus. Pedro pensa humanamente, e não quer que Jesus
morra. Ele ainda precisa aprender que Jesus aceita o caminho do
sofrimento. Esse caminho leva à Ressurreição.
TODOS - O projeto cristão nos retira da falsa segurança e da zona
de conforto. Não busca acariciar egos e nem se subverte às
vontades. É ele um imperativo para nossa vida de seguimento.
LEITOR 1 - Pedro quer somente uma teologia da graça e da glória,
separar Cristo de sua Cruz. A nossa tentação é a de fugir da
ingrata missão, aparentemente inútil, de anunciar às pessoas de
nosso tempo as palavras que eles não gostam e não querem
ouvir. E não somente àqueles que estão diante de nós, aqueles
que nos ouvem, mas também à pessoa dentro de nós porque
também nós que devemos pregar a cruz pertencemos àquela
geração que não quer ouvir falar em cruz.
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LEITOR 2 - Jesus nos diz que precisamos negar a nós mesmos,
aprender a perder e perder até a própria vida. No entanto nós
vivemos em uma civilização que recusa e combate a negação de si e
que propõe, ao invés, como valor supremo da pessoa, a própria
realização. O trabalho, o tempo livre, a cultura, toda promoção e
emancipação social; tudo é visto em função de uma autorrealização
do homem. O homem quer vencer, não perder, tanto menos perder
sua vida.
TODOS - Renúncia por quem e por qual motivo? Por causa de
mim, por amor a Deus: por causa, portanto, de uma escolha, a
escolha de Deus em lugar do nosso eu; por causa da esperança
que Deus nos oferece além da morte.
LEITOR 3 - O que pensar então? Será que devemos realmente cair
fora da corrente do mundo e renegar-nos como homens para
sermos cristãos? Não; porque a renúncia que Jesus exige é, na
realidade, a mais alta autorrealização, é a nossa verdadeira
recuperação: porque perder a nós mesmos é o melhor modo
para reencontrar: porque quem perde sua vida a encontrará.
LEITOR 4 - Em Jordan vemos a exemplificação máxima da adesão
a esse projeto. Sua vida é em tudo renúncia e amor à cruz. Ao
contrário de Pedro nessa passagem do Evangelho, Jordan busca
imitar o Divino Mestre e reconhece que não há outro caminho a
não ser o mesmo trilhado por Jesus: “Nosso Divino Salvador nos
precedeu, carregando a cruz. Ainda criança, ele já abraçou a
cruz. Sua vida inteira foi cruz, cruz até o fim! Ele se manteve
abraçado a ela até que, sob o mais cruel sofrimento, entregou o

70

espírito nas mãos do Pai Celeste. Foi assim que ele venceu o
mundo!” (Alocuções de Padre Jordan)
TODOS - À sombra da cruz nascem as grandes obras. É sob o olhar
da cruz que uma vida se faz projeto de salvação.
LEITOR 1 - “Também vocês haverão de vencer pela cruz e pelo
sofrimento! Sim, vocês deverão sofrer muito. Não contem com
outra coisa! Mas eu lhes asseguro: quanto maior for a cruz, tanto
maior será o sucesso! O homem apostólico atua eficazmente na
salvação das almas, na proporção de seu sofrimento!”
(Alocuções de Padre Jordan)
LEITOR 2 - Nesse caminho vocacional, de escuta e de
discernimento da voz de Deus, somos chamados a fazer da nossa
vida um projeto de salvação; tal qual o vivido por padre Jordan
durante toda sua vida: da plena realização pessoal ao desejo
universal de salvar a todos. Como ele e com ele, estamos
intimados a dar uma resposta àquilo que Deus sonha para nós, e
fazer do sonho de Deus, um sonho de amor para o mundo, fazer
desse sonho uma realidade.
TODOS - Queremos ser aquilo que somos chamados a ser.
LEITOR 3 - Aquele que nos inspira, também intercede por nós e
por nosso desejo em fazer de nossa vida um projeto de
fidelidade ao Divino Salvador. Rezemos, cheios de confiança, a
Ladainha de Padre Jordan:
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ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
ANIMADOR - Cristo, tende piedade de nós
TODOS - Cristo, tende piedade de nós
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
1. ANIMADOR - Padre Jordan, cheio de confiança em Deus,
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
2. ANIMADOR - Padre Jordan, imitador dos santos,
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Rezemos pela beatificação do Venerável Servo de
Deus, Padre Francisco Maria da Cruz Jordan
Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças por
terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
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reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
ANIMADOR - Bênção de Padre Jordan: Abençoe-vos Deus todo
poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme
e multiplique como a areia do mar e como as estrelas do céu, até
o fim dos tempos. Todos – Amém!
CANTO SALVATORIANO
Música: Facho Ardente, SDS:
Disponível em: https://youtu.be/NHl7W55Kvyo
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
13 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo
a exemplo dos Apóstolos
Roteiro elaborado pelo Hospital Salvatoriano
Divino Salvador – Videira/SC
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CANTO – Mergulha no oceano do amor de Deus
ANIMADOR - Queridos irmãos e irmãs, em comunhão com o
Venerável Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, estamos mais
uma vez unidos nesta caminhada do novenário celebrativo
suplicando, a Deus, pela sua beatificação. Sejamos todos
acolhidos e acolhidas na mesma sintonia fraterna, na harmonia
mística deixada como legado a todos nós pelo Venerável Pai
Fundador. Com o coração cheio de gratidão invoquemos a
presença amorosa de Deus Trindade em nós, cantando:
Em nome do Pai, em nome do Filho, em Nome do Espírito
Santo, estamos aqui...
ANIMADOR - O seguimento dos Apóstolos é um elemento
importante para nós que nos inspiramos em Cristo Salvador. Pe.
Jordan coloca sua obra sob a proteção dos Apóstolos e no-los
apresenta como exemplos a seguir. Eles conviveram com o
Mestre e aprenderam dele, assumindo o mesmo jeito de ser,
viver e agir. Com esta inspiração hoje, nossa novena nos convida
a rezarmos a vida do Venerável Fundador focando o tema:
Padre Jordan, apóstolo a exemplo dos Apóstolos
(Introduzir o tema numa faixa)
LEITOR 1 - Identificar-se com Jesus ao estilo dos apóstolos é
configurar nossa vida com a sua Vida. É assumir seu jeito de ser
e de viver a missão que o Pai lhe confiou. Pe. Jordan era
obstinado pelo anúncio do Evangelho, nada podia desencorajálo, pois sentia arder dentro de si forte apelo pela missão
apostólica: “Sê um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, e não
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sossegues até que tenhas levado a Palavra de Deus a todos os
recantos da terra” (DE I 182,4).
ANIMADOR – Aclamemos a Palavra de Deus, cantando:
CANTO - Quando chamaste os doze primeiros para te seguir / sei
que chamavas todos os que haviam de vir.
REFRÃO: Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. /Nos
teus mares eu quero navegar:
LEITOR 2 - ATOS 3, 1-10. Certo dia de tarde, Pedro e João
estavam indo ao Templo para a oração das três horas. Estava ali
um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado
para um dos portões do Templo, chamado “Portão Formoso”, a
fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do
Templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma
esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: - Olhe
para nós! O homem olhou para eles, esperando receber alguma
coisa. Então Pedro disse: - Não tenho nenhum dinheiro, mas o
que tenho eu lhe dou: pelo poder do nome de Jesus Cristo, de
Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão
direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante
os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um
pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do
Templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda
a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando
perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto
do Portão Formoso do Templo, ficaram admirados e espantados
com o que havia acontecido.
(Breve silêncio – meditação)
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ANIMADOR - O Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, deixou-nos
como legado a missão de seguir Jesus Cristo, o Salvador ao estilo
dos Apóstolos. Ao nos convidar ao seguimento de Jesus
Salvador, ele deixa bem claro que este seguimento deve ser do
modo dos apóstolos. Padre Jordan dizia que a Sociedade ora
iniciada propunha-se como finalidade ajudar a propagar,
defender e reavivar, no espírito dos apóstolos, a fé católica em
todos os países do mundo.
LEITOR 3 - A expressão: “seguindo o exemplo de Jesus Cristo e
dos Santos Apóstolos” é bastante elucidativa que, aliás, se repete
sempre de novo na literatura salvatoriana: “Eis os Santos
Apóstolos percorrendo o universo e evangelizando a todos!” Pe.
Jordan quer suscitar Apóstolos que evangelizem todos os
ambientes ... na família, na comunidade eclesial, no trabalho, na
vida social, na política, etc.
TODOS - Ele nos exorta: “Considerem muitas vezes que vocês
foram chamados para a Sociedade que recebeu a incumbência
de se inspirar no exemplo de Cristo e dos Apóstolos,
abandonando, na medida do possível, tudo, para seguirem a
Jesus” (Alocuções 62, 13b).
CANTO - QUE TODOS POSSAM
CRISTO É CONHECER O AMOR.

VER E

CRISTO CONHECER / SABER

DE

LEITOR 4 - Pe. Francisco Jordan a exemplo dos Apóstolos, seguiu
Jesus, durante toda a sua vida, se esforçando para ser
semelhante a Ele. Idealizou uma obra para dar continuidade a
missão iniciada pelos Apóstolos, levando a todos os povos e
nações até os confins da terra, o conhecimento do único e
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verdadeiro Deus e de seu filho Jesus Cristo. Ele mesmo se
propõe: “Vai e inflama a todos! Oh, que todos se tornem realmente
zelosos apóstolos” ( DSSX, p. 480, carta de Pe. Jordan ao Pe.
Crisologo Raich, SDS).
ANIMADOR - No livro dos Atos dos Apóstolos 3, 1-10, Lucas destaca
o testemunho dos apóstolos Pedro e João que realizam as ações de
Jesus e oferecem ao homem, coxo de nascença, a possibilidade de
uma vida nova e digna. Os apóstolos personificam a Igreja, através
da qual Jesus continua presente e atuante. “Não tenho ouro nem
prata, mas o que eu tenho lhe dou: em nome de Jesus Cristo, o
Nazareu, levante-se e comece a andar” (At 3, 6).
CANTO - QUE TODOS POSSAM
CRISTO É CONHECER O AMOR.

VER E

CRISTO CONHECER / SABER

DE

LEITOR 1 - Recebendo o mesmo Espírito de Jesus, os
apóstolos estão preparados para continuar a sua missão e
sem medo testemunhar o nome de Jesus em toda parte. A
familiaridade dos doze com Jesus, fruto da escuta e da
convivência, é a fonte e a meta do seu anúncio. É pelo
testemunho deles que Jesus chega até nós e nós chegamos
até Jesus. – É o próprio Jesus que dá a certeza e a força aos
apóstolos dizendo: “O Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele
receberão força para serem minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda Judeia, na Samaria e até os confins do mundo.
LEITOR 2 - Jesus não age sozinho. Ele forma para ajudá-Lo,
multiplicadores líderes, discípulos e apóstolos. E os
Apóstolos por sua vez seguem seu exemplo e audácia vão
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pelo mundo pregando, ensinando, curando, entregando sua
vida pela mesma causa. Pe. Jordan contempla fascinado a
ação dos Apóstolos e assume com ardor inquebrantável
seguir Jesus ao estilo dos Santos Apóstolos, para salvar a
todos, a todos, a todos.
CANTO - Não sossegueis, não descanseis/ até que todos
conheçam, amem e sirvam a Jesus! Não sossegueis, não
descanseis/ até que todos conheçam o Salvador!
LEITOR 3 - Sustentados pela fé em Jesus e no projeto do Reino, os
doze não tiveram medo de enfrentar todo tipo de perseguição,
as muitas e falsas acusações que acompanharam toda a sua vida.
Jesus falou com clareza e de muitas maneiras que aqueles que o
seguissem seriam perseguidos: “Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem
todo o mal contra vós por minha causa”.
LEITOR 4 - Referindo-se aos sofrimentos e as perseguições
padecidos por causa do Evangelho Paulo escreve: "Dos Judeus
cinco vezes recebi quarenta açoites menos um. Três vezes fui
açoitado com varas, uma vez fui apedrejado; ... Sofri perigos por
parte dos meus irmãos de raça, ... perigo por parte dos falsos
irmãos, ..." (2 Cor. 11,24-27). Somos injuriados, e bendizemos;
somos perseguidos, e o suportamos; somos difamados, e
exortamos; até o presente somos considerados como o lixo do
mundo " (1 Cor. 4,9-13).
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CANTO - Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu
guia e meu fim. No grito que vem do teu povo te escuto de
novo chamando por mim.
LEITOR 1 - No seguimento de Jesus Cristo, os Apóstolos passaram
por muitas dificuldades, eles foram capazes de superar e
permanecerem fiéis junto ao mestre e Senhor até a cruz. Essa
fidelidade e amor dos Apóstolos para com Jesus foi modelo e
inspiração para Pe. Jordan. Com gratidão ele recomenda: “Que
seguindo o exemplo dos Santos Apóstolos, vocês estejam sempre
abrasados de um grande espírito e zelo apostólico” (Alocuções
154). E conclui: “Quanto mais estiverem animados de espírito
apostólico, tanto mais felizes serão e tanto mais felizes tornarão
os outros” (Alocuções. 154,12).
LEITOR 2 -Os Apóstolos de Jesus sabem que sua missão consiste
em carregar a cruz do seu Mestre e Senhor. Eles terão o mesmo
destino de Jesus: Sofrer as consequências da missão que liberta,
que salva e que dá vida nova.
CANTO - /: Seremos responsáveis/ por levar o teu nome, ó
Cristo Salvador! Ajudai-nos em nossa missão!
LEITOR 3 - O mistério da cruz acompanhou toda caminhada de
Pe. Jordan, especialmente, na luta para consolidar sua obra. Ele
não desanimou diante de nenhum sofrimento ou contrariedade.
Sua postura é firme e confiante: “Sê forte na luta e peleja
virilmente. Ainda que todo mundo se arme contra ti, não te
intimides. Eu que venci o mundo estarei sempre contigo, qual
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valente guerreiro” (DE IV 24,1-3). Ele faz a experiência que
“nada prospera, a não ser à sombra da cruz” (DE II 73,5).
LEITOR 4 - Nosso agir, nosso falar, nossa postura, onde quer que
estejamos, deve ser “do jeito dos Apóstolos”, isto é, identificarse com Jesus, configurar nossa vida com a sua vida. É assumir
seu jeito de ser e de viver a missão que o Pai lhe confiou. Os
Apóstolos se deixaram cativar e Jesus fez deles pessoas
audaciosas, de fé e coragem para propagarem a Boa Notícia,
estendendo o anúncio da salvação a todas as nações. Portanto,
peçamos que o espírito que animou os Apóstolos, anime
também a nós.
CANTO: QUE TODOS POSSAM
CRISTO É CONHECER O AMOR.

VER E

CRISTO CONHECER / SABER

DE

LEITOR 1 - A coluna fundamental que sustenta a postura dos
Apóstolos no mundo é o seguimento de Jesus em seu caminho de
cruz (Mt 10,38). Por este caminho os enviados e enviadas de
Jesus de ontem e de hoje chegam a todos os doentes,
abandonados, esquecidos, excluídos, perdidos, a toda uma
multidão da qual Jesus mesmo tem compaixão.
LEITOR 2 - Todos os Apóstolos se mantiveram fiéis à verdade e
professaram sua fé em Jesus pelo anúncio da palavra e pela entrega da
própria vida a exemplo do crucificado, que disse: “Quem não toma a
sua cruz, e não me segue, não é digno de mim” (Mt 10,38).

CANTO - SEREMOS RESPONSÁVEIS POR LEVAR
SALVADOR! AJUDAI-NOS EM NOSSA MISSÃO!
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O TEU NOME , Ó

CRISTO

ANIMADOR - “Quais Apóstolos de Cristo, pretendemos oferecer ao
mundo inteiro a verdadeira felicidade e a vida eterna” Sim vós fostes
chamados para iluminar, para irradiar luz sobre o mundo” (PE 189).
ANIMADOR: A vida e a missão do Pe. Francisco Maria da Cruz
Jordan é para nós um legado profundamente humano e espiritual.
É como farol que presente em nossa vida, brilha no horizonte
iluminando nosso viver, nossos passos, decisões e iniciativas
apostólico-missionárias no seguimento de Jesus a exemplo dos
Santos Apóstolos. Invoquemos sua intercessão rezando:
ANIMADOR- Senhor, tende piedade de nós.
TODOS - Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR - Cristo, tende piedade de nós.
TODOS - Cristo, tende piedade de nós.
ANIMADOR - Senhor, tende piedade de nós.
TODOS - Senhor, tende piedade de nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, suplicante por luz e força,
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, fiel à vontade de Deus,
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
ANIMADOR - Padre Jordan, paciente no sofrimento,
TODOS - Intercedei a Deus por nós.
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ANIMADOR - A Obra de Pe. Francisco Jordan nasceu de um sonho
inspirado pelo Espírito de Deus, sonho de um grande ideal. Por
ela lutou, por ela venceu muitas barreiras, por ela morreu, e dela
continua sendo inspiração para seus seguidores de hoje. Com
muita alegria e gratidão elevamos a Deus nossa prece rezando
pela sua beatificação.
TODOS - Ó Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos
graças por terdes revelado ao vosso povo o exemplo
inspirador do Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
ANIMADOR - BÊNÇÃO DE PADRE JORDAN:
Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ele vos santifique, confirme e multiplique como a areia do mar e
como as estrelas do céu, até o fim dos tempos.
TODOS – Amém!
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CANTO FINAL - POR UMA GRANDE MISSÃO – DOM PEDRO BRITO
Um dia, como qualquer outro dia
O Senhor me criou para uma grande missão
Um jovem, como qualquer outro jovem
O Senhor me chamou para uma grande missão
Eu nada sabia, eu nada entendia
Eu nada previa de uma grande missão
Eu me encantei, me apaixonei
O barco larguei por uma grande missão
Eu disse sim, ó Senhor!
Eu disse sim por amor!
Pronto pra ir eu estou para uma grande missão (bis)
Um mundo, como qualquer outro mundo
O Senhor me elegeu para uma grande missão
Um povo, como qualquer outro povo
O Senhor me enviou para uma grande missão
Eu não resisti, eu quase morri
Chorei e sorri por uma grande missão
A vida arrisquei, eu tudo deixei
E a cruz carreguei por uma grande missão
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DIA
da novena em preparação
à Beatificação de

F rancisco Jordan
14 de maio de 2021

Padre Jordan, apóstolo a
caminho da santidade
Roteiro elaborado pelo Colégio Salvatoriano
Padre Jordan – Florianópolis/SC
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CENÁRIO: Bíblia, flores, um par de sandálias simbolizando a
caminhada de Padre Jordan
ANIMADOR - ACOLHIDA: Amados irmãos e irmãs! Sejam todos
muito bem-vindos ao 9º encontro da novena em preparação à
Beatificação do Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, fundador
da família salvatoriana. A Beatificação que acontecerá amanhã,
na Basílica de São João de Latrão, em Roma.
Este evento será uma grande bênção para a congregação, para a
Igreja e para o mundo, pois será o dia em que partilharemos com
todos os povos da terra a santidade que transformou Padre
Francisco Jordan num Bem-aventurado.
Em sintonia com a Santíssima Trindade, tracemos sobre nós o
sinal da cruz, dizendo:
TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
ANIMADOR: CANTO: SOL NASCENTE: (Durante o canto, entrar
solenemente com a imagem de Padre Jordan, mostrar a todos e
colocar no cenário)
1- Padre Jordan, nosso exemplo e inspiração / no trabalho, no
ardor e no Espírito / pela obra que anuncia a Salvação, /
conhecer a Deus de amor em Jesus Cristo.
Refrão: Sol nascente que nos guia, / anunciamos o Senhor.
/ Jesus Cristo nossa luz, / nosso Mestre e Salvador!
2- Padre Jordan, inteligência dedicada / a serviço do
Evangelho na Igreja. / Missionário infatigável peregrino /
fez-se tudo para todos nesta terra.
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3- Padre Jordan, cintilante estrela guia, / defensor dos
peregrinos na ação. / Confiado ao carinho de Maria, / tu
também geraste ao mundo a salvação.
ANIMADOR: O tema deste encontro nos levará a refletir sobre a vida
de Padre Francisco Jordan como apóstolo a caminho da santidade.
A partir de seu testemunho de vida, ele nos deixou muitas
recomendações:
LEITOR 1: “Sede santos como vosso Pai Celeste é santo”.
LEITOR 2: "Não temais, porque a luta não é vossa, mas de Deus."
LEITOR 3: Contempla tudo à luz da fé. Todo o teu pensar, falar e
agir seja motivado neste sentido."
LEITOR 4: "Em ti somente, Pai todo poderoso, coloco toda a minha
esperança e toda a minha confiança!"
LEITOR 1: "Concede-nos, Divino Salvador, o verdadeiro espírito de
oração."
LEITOR 2: "Confia firmemente no Senhor, une-te intimamente a Ele."
ANIMADOR: Na raiz da experiência de confiança na Divina
Providência, Padre Francisco Jordan encontra o alicerce na
experiência pessoal com Deus que a vive intensamente. “Mergulha
no oceano do amor de Deus” (DE I, 150*7).
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CANTO: SEREMOS RESPONSÁVEIS POR LEVAR O TEU NOME/
Ó CRISTO SALVADOR / AJUDAI-NOS EM NOSSA MISSÃO.
ANIMADOR: Quem é salvo por Jesus é santo, porque sua vida é
dedicada a Deus. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo é ter
um coração voltado para Deus. Quem ama a Deus quer agradálo e obedece a ele. A Bíblia nos mostra como viver de maneira
santa. Através da Bíblia, podemos aprender a identificar o
pecado e a resistir à tentação. Podemos saber tudo sobre a
vontade de Deus para nossas vidas, mas, se não pusermos em
prática, tudo isso é inútil. Com a ajuda de Jesus, precisamos
mudar a forma como vivemos. Este é o caminho trilhado por
Padre Francisco Jordan, um profeta para o nosso tempo.
CANTO: REVESTE-ME, SENHOR, EM PREPARAÇÃO À LEITURA DA PALAVRA.
1. Reveste-me senhor, com tua graça, eu quero meu irmão
servir melhor / Que o teu espírito em mim se faça, que eu
possa caminhar no teu amor
Refrão: Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor,
reveste-me Senhor com teu amor
2. Que eu busque em minha vida santidade, no exemplo de
Jesus, a inspiração / Na fé e na esperança e caridade,
fazendo acontecer libertação.
ANIMADOR: Meditemos um trecho da Sagrada Escritura que nos
provoca a buscar o caminho da santidade. Padre Francisco Jordan
insiste para que todos conheçam, amem e sirvam Jesus, o Salvador.
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LEITOR 3 - Leitura da 1ª carta de Pedro: 1, 13-16
Estejam de espírito pronto para agir, sejam sóbrios e ponham
toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus
Cristo se manifestar. Como filhos obedientes não devem mais
viver como antes, quando se deixavam guiar pelas paixões. Pelo
contrário, assim como é santo o Deus que vos chamou, também
vocês tornem-se santos em todo o comportamento. Porque a
Escritura diz: ‘‘sejam santos, porque eu sou santo’’.
Palavra do Senhor!
TODOS - Graças a Deus!
ANIMADOR: No silêncio de nosso coração, meditemos a Palavra
que acabamos de ouvir (Pausa com fundo musical)
ANIMADOR: Nesse momento, de forma espontânea, somos
convidados a destacar atitudes de vida que nos tornam
melhores, mais santos (cada pessoa é convidada a se expressar,
através de uma palavra). (Finalizar com o verso cantado)
CANTO: Deus eterno a vós louvor!
/ Glória a vossa Majestade! / Anjos e homens com fervor, / vos
adoram, Deus Trindade/ "Santo, Santo, Santo é Deus! / Glória a
vós nos altos céus!"/ "Santo, Santo, Santo é Deus! / Glória a vós
nos altos céus!"
ANIMADOR - Santidade não é ser superior a outras pessoas.
Ninguém é melhor que os outros por rezar mais horas ou ler a
Bíblia mais. Somos santos por causa da graça de Deus, não
porque fizemos por merecer.
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Devemos nos esforçar para viver de maneira santa. É a forma como
interagimos com o mundo que vai marcar a diferença. Somos
chamados para sermos luz em um mundo de trevas. Padre
Francisco Jordan nos fala: “Sim, vocês foram chamados para
alumiar, para irradiar luz sobre o mundo. Para brilhar. Cada um de
vocês deve iluminar, deve iluminar pelo testemunho de vida.’’
REZEMOS A ÚLTIMA PARTE DA LADAINHA DE PADRE JORDAN:
LEITOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
LEITOR - Cristo, tende piedade de nós
TODOS - Cristo, tende piedade de nós
LEITOR - Senhor, tende piedade de nós
TODOS - Senhor, tende piedade de nós
LEITOR 3 - Padre Jordan, agradecido pelas graças e bênçãos,
TODOS - PADRE JORDAN, ROGAI POR NÓS / INTERCEDEI A DEUS POR NÓS.
LEITOR 4 - Padre Jordan, simples, humilde e paciente,
TODOS - PADRE JORDAN ROGAI POR NÓS/ INTERCEDEI A DEUS POR NÓS.
LEITOR 1 - Padre Jordan, amigo dos pobres,
TODOS - Padre Jordan rogai por nós / intercedei a Deus por nós.
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ANIMADOR: Concluindo a ladainha de Padre Francisco Jordan,
rezada em partes ao longo da novena, juntos, façamos agora a
oração oficial da Beatificação.
TODOS - Deus de amor e bondade, Nós vos rendemos graças
por terdes revelado ao vosso povo o exemplo inspirador do
Beato Francisco Maria da Cruz Jordan.
Atendei nossas preces, para que a seu exemplo e pela sua
intercessão, alcancemos a graça de responder à nossa
vocação apostólica, com zelo e confiança. A exemplo do
Beato Francisco Jordan, concedei-nos, ó Senhor, a graça de
que possamos responder com coragem ao vosso chamado,
alimentando o firme desejo de salvar a todos.
Iluminai-nos a sermos unidos na missão, para que todos
possam conhecer, amar e servir nosso Divino Salvador. Nós
vos pedimos, ó Senhor, por meio de Jesus Cristo, que vive e
reina convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos, Amém! Glória ao Pai... (3x)
ANIMADOR: Bênção de Padre Francisco Jordan - Abençoe-vos
Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos
santifique, confirme e multiplique como a areia do mar e como
as estrelas do céu, até o fim dos tempos. TODOS – Amém!
CANTO FINAL: HINO SALVATORIANO
Que todos possam ver/ e Cristo conhecer,
/ saber de Cristo é conhecer o amor!
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1. Com alegria e muita gratidão, / a Deus erguemos hinos de
louvor. / Com toda Igreja e com cada irmão, / nós
proclamamos o Divino Salvador.
2. Tornar o Cristo amado e conhecido, / nos foi deixado como
testamento. / O mundo inteiro será mais unido / se o
Evangelho for da vida o fundamento.
3. Filhos e filhas pelo mundo afora / De Padre Jordan seguem
a missão / E não se cansam de esperar a hora / De ver
chegar a todo o povo a salvação.
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APRESENTAÇÃO
Com alegria apresentamos este roteiro de oração, para os
encontros, NOVENA, que prepara a Celebração da Beati�icação
do Fundador da Família Salvatoriana, Pe. Francisco Maria da
Cruz Jordan, que acontecerá no dia 15 de maio de 2021, na
Basílica de São João de Latrão, em Roma. Aqui no Brasil,
acontecerá uma celebração, como Família Salvatoriana, no dia
13 de novembro de 2021, na cidade de Várzea Paulista/SP.
Agradecemos a todos que contribuíram com a elaboração dos
roteiros do presente material. Que o Divino Salvador nos ajude
para que assumamos cada vez mais a missão de propagar o
Carisma Salvatoriano em nossas obras, e que ele se torne visível
em nossa vida/missão.
A cerimônia de beati�icação de Pe. Jordan não pode ser
um evento apenas. É um tempo de graça e esperança para
vivermos com novo ardor e zelo apostólico este tempo kairós. É
uma oportunidade de nos aproximar do itinerário de santidade
de Pe. Jordan, à luz de sua vida e de sua obra, e aprofundar no
concreto de nossos dias, este chamado à santidade. Ser santo,
para Pe. Jordan, envolve todas as dimensões que constituem a
pessoa humana. “Mais santo não é aquele que erra menos, mas
sim, aquele que possui mais ânimo, mais generosidade e mais
amor; aquele que mais se domina, que não tem medo de tropeçar
no caminho, nem mesmo de se sujar, contanto que consiga ir em
frente”. (S. Francisco de Sales) (DE I 79,2) A santidade de Pe.
Jordan é um apelo concreto à nossa santi�icação. Ser santos é ser
1

