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“Hoje... festa de todos os santos, foi feita esta aliança entre o TodoPoderoso e sua ínfima criatura: A referida criatura se doa inteiramente e
para sempre ao Criador todo poderoso. A criatura dá e sempre dará ao
Criador tudo quanto o Criador lhe deu, dá e dará”. (DE I, 202 e II, 51-53)
Introdução:
No mês passado meditamos a espiritualidade
de nosso Fundador, o Bem-aventurado Pe.
Francisco Jordan, fundada nas passagens
bíblicas que o inspiraram a fundar a Família
Salvatoriana. Nosso carisma, missão e
espiritualidade constituem três dimensões de
nossa identidade, ligadas intrinsecamente entre
si. Elas estão essencialmente fundadas sobre a
Palavra dos Evangelistas: João, Mateus e Marcos
e em Daniel 12,4. Essas passagens bíblicas nos
remetem ao elemento essencial do chamado
salvatoriano: um “conhecimento” íntimo e
existencial da pessoa de Cristo e da salvação
universal por Ele trazida ao mundo, a tal ponto
que não podemos reter tal experiência. Ela nos
impulsiona a “sair” de nós mesmos, de nossas
posições e contextos para proclamar a Boa
Notícia a todos os povos e em todos os tempos e
situações.

Texto: Diário Espiritual I, 201-204.
“Aliança entre o Onipotente e sua ínfima criatura:
I
A referida criatura se doa inteiramente e para
sempre ao Criador Onipotente.
A criatura dá e sempre dará ao Criador tudo
quanto o Criador lhe deu, dá e dará.
Confiando, com todas as forças,
na ajuda do Deus Onipotente,
e de nenhum modo nos seres humanos,
a criatura submete ao Seu poder o mundo
inteiro, a saber, todos os seres humanos,
presentes e futuros, para que O conheçam,
amem e sirvam, e, assim, se salvem.

Nesta meditação somos convidados a entrar
no núcleo espiritual que alimentou e conduziu
nosso Fundador na aventura da fidelidade ao
chamado de fundar uma obra apostólica. Trata-se
de seu Pacto Espiritual: a Aliança com o
Criador, a qual ele descreveu solenemente em
seu Diário Espiritual e a ela retornou
constantemente, como veremos.

A criatura também levará
as criaturas irracionais
a servir Deus Onipotente.
Deus que deu o querer,
dê também o executar!
II
Pelos merecimentos
de nosso Senhor Jesus Cristo
e pela intercessão da bem-aventurada
Virgem Maria, a criatura espera,
confiante, do Onipotente, as seguintes graças:

Entremos nesse caminho espiritual de nosso
amado Fundador com reverência, despindo-nos
da pretensão de refletir apenas com nossa razão
sobre essa experiência de Jordan, pois uma alma
aberta a Deus como a dele, só se pode
contemplar e imitar, deixando-nos impulsionar
pela sua fidelidade à Divina Providência, a fim de
vivermos também nós, criativa e ardorosamente,
a nossa vocação salvatoriana.

O Criador ornará a criatura
com uma grande santidade,
particularmente com a humildade,
para que, enquanto possível,
esta se torne instrumento apto
nas mãos da Divina Providência,
cumprindo fielmente o seu compromisso,
e, após esta vida,
Ele a receba nas alegrias eternas.

Invocação ao Espírito Santo
(Oração ou canto)

Símbolos: (pode-se arrumar o ambiente com a
Bíblia e o Diário Espiritual)

Em sua onipotência, o Criador ajudará a frágil
criatura, com braço forte,
na execução dos propósitos.
- Ler, silenciar, meditar...

Reflexão sobre nossa espiritualidade
inspirada na Aliança Espiritual do
Fundador o Criador
Se lermos o Diário Espiritual do Bemaventurado Pe. Francisco Jordan à luz do Pacto
Espiritual ou da Aliança com o Criador veremos
que ele se desenvolveu ao longo dos anos, desde
que Jordan começou a fazer anotações no verão
de 1875, ao sentir um chamado interior que o
conduzirá a um longo discernimento e à
convicção de fundar uma obra apostólica. No dia
de Todos os Santos de 1891 ele exprime essa
Aliança, sendo que a reescreve de modo mais
completo em abril de 1903. Entretanto,
encontramos em seu Diário as notas de que ele
sempre renova, confirma e reassume esse
compromisso com Deus.
Sabemos o quanto é difícil encontrar a plena
expressão de uma experiência espiritual que vai
alcançando cada vez maior profundidade,
maturidade e vigor na existência e vai levando a
pessoa a se identificar cada vez mais com o plano
de Deus. Por isso, os traços dessa Aliança de
nosso Fundador com o Criador aparecem em
1878, provavelmente no mês de março, quando
Jordan tinha 30 anos e recebia as ‘ordens
menores’, que antecedem a ordenação
sacerdotal. Neste período ele lia ao menos três
autores espirituais, todos baseados na
espiritualidade de S. Inácio de Loyola. Suas
anotações no Diário nos informam de que ele
praticava cotidianamente os exercícios de
meditação inaciana. A seguinte oração, escrita
em latim, contém elementos que aparecerão na
Aliança com o Criador que ele irá redigir mais
tarde: “...diante de Ti e perante todas as criaturas,
que, tudo de bom que existe em mim vem de Ti,
e que, tudo de bom que fiz, faço e ainda hei de
fazer, só fiz, faço e ainda farei com a tua ajuda”
(DE I, 101). Entretanto, a primeira redação
denominada como “Aliança” aparece datada de
01/11/1891, seguida de outras datas em que ele
renovou a mesma. No dia 21/04/1903 ele
reescreve todo o texto da Aliança (DE II, 51-53).
Percorrendo o DE, encontraremos muitas
vezes a palavra “propósito”, que geralmente é
utilizada por Jordan para renovar essa Aliança:
“Retoma, com frequência, teus propósitos; relê-os
sempre de novo!” (DE II, 33). Isto sinaliza para
nós que este Pacto com o Criador o sustentou por
toda a vida, em unidade profunda com a Trindade
Santa. O que nos sustenta na hora das cruzes?

Partilha de vida/ Aprofundamento:

Partilhar quais elementos dessa Aliança de Pe.
Francisco Jordan com o Criador que coincidem
com meu compromisso salvatoriano com Deus.

Oração de ação de graças pela
beatificação de Pe. Francisco Maria da
Cruz Jordan:
Ó Deus de amor e de bondade,
nós vos agradecemos por suscitar o exemplo
inspirador do Bem-aventurado Francisco
Maria da Cruz Jordan ao seu povo.
Ouvi nossa oração para que,
por sua intercessão,
possamos receber a graça de responder à
nossa vocação apostólica com zelo e
confiança, como ele fez.
Dá-nos a coragem de abraçar nosso chamado
como o Bem-aventurado Francisco Jordan,
com o desejo de salvar todas as pessoas.
Iluminai-nos para estarmos unidos na
missão, para que todos possam conhecer,
amar e servir ao nosso Divino Salvador.
Pedimos isso por Jesus Cristo, que contigo
vive e reina, na unidade com o Espírito Santo.
Amém!
Glória ao Pai... (3x)

Bênção de Pe. Jordan
Abençoe-vos Deus todo Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme e
multiplique como as areias do mar e como as
estrelas do céu, até o fim dos tempos. Amém.

