Junho de 2017

IN SION FIRMATA SUM
Queridos confrades em Sion! Shalom!
A Equipe de Eventos da Congregação tem a alegria de compartilhar com vocês este
subsídio denominado In Sion, que tem por objetivo principal partilhar os textos dos Fundadores da Congregação e alimentar nossa espiritualidade de Sion. A inspiração deste trabalho
proveio da nossa última Assembleia, na qual pudemos “beber” da pura fonte da vida do Pe.
Afonso, partilhada por videoconferência pelo Ir. Élio Passeto nds. Alargar o nosso conhecimento acerca da vida dos Fundadores é vital para nosso presente e futuro enquanto SION.
Através de textos dos Irmãos Ratisbonne e reflexões acerca da espiritualidade que deles nós herdamos, acreditamos que podemos incrementar nossa vida comunitária congregacional no Brasil e nossa espiritualidade.
Acolhemos com esperança a palavra do Superior Geral que nos convida a vivermos o

“novo desenvolvimento” a que Sion é chamado a viver neste nosso tempo. E compartilhamos
também uma breve homilia dita por Pe. Theodoro na Festa de Corpus Christi do ano 1860.
Estimados confrades, contamos com a participação e colaboração de todos vocês e a
todos desejamos um feliz 20 de junho, memória de Nossa Senhora de Sion.

Nos dias 06 e 07 de junho deste ano mariano de 2017, os Religiosos de Nossa Senhora de Sion (sigla nds – Notre Dame de Sion) tiveram em sua Sede Geral, no Ipiranga
em São Paulo uma Assembleia Geral, contanto com participação de quase todos os religiosos do Brasil e do exterior através de videoconferência.
O tema desta Assembleia foi: 175 anos de Sion (1842-2017). Voltamos aos textos
e afirmações centrais de nossos Fundadores, os irmãos Theodoro e Afonso Maria Ratisbonne, para melhor compreender a história de Sion e seus novos desafios na Igreja.
Em 1868, Pe. Afonso Maria Ratisbonne dizia “as obras de Deus nunca terminam, elas

tendem constantemente assumir um novo desenvolvimento”. Nós, Religiosos e Religiosas de Sion sempre afirmamos com nossos Fundadores que “Sion é obra de Deus” na
Igreja e a serviço do Povo de Deus.

Este “novo desenvolvimento” para os Religiosos de Sion no Brasil passará
por uma reorganização jurídico-estrutural da Congregação. Com efeito, os primeiros religiosos de Sion chegaram ao Brasil em setembro de 1912 e rapidamente se
instalaram em São Paulo, no bairro do Ipiranga e criaram no dia 11 de agosto de
1916 o Instituto Theodoro Ratisbonne (ITR). O ITR, durante mais de um século tem
sido o rosto civil mantenedor da entidade religiosa constituída de facto pela Congregação dos Religiosos de Sion no Brasil. Um século se passou e nos últimos vinte anos nosso Brasil mudou muito e em todos os sentidos, sobretudo do ponto de
vista jurídico com o advento da nova Constituição Brasileira (1988) e com o Acordo
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé (2010). Portanto, existe doravante a possibilidade para uma Organização Religiosa (OR) de facto existente, como os Religiosos de Sion e tantas outras pelo Brasil afora, de se fundamentar juridicamente falando para se tornar de direito (de Iuri) Organização Religiosa Nossa Senhora de Sion.
Este “novo desenvolvimento” querido por Sion e decidido em julho do ano
passado pelo nosso último Capítulo Geral, está sendo seriamente trabalhado. Nosso centenário Instituto Theodoro Ratisbonne vai continuar existindo sempre focado
nas suas atividades educacionais. Através do ITR os Religiosos de Sion se colocam
a serviço da Educação, marcados pelo Humanismo Integral dentro de uma Pedagogia Sioniense. Ao mesmo tempo estamos buscando com a ajuda de profissionais
do Instituto Axis os meios Jurídico–Canônico–Religiosos para criar e desenvolver a
OR – Organização Religiosa Nossa Senhora de Sion. Como Organização Religiosa
a Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion (www.sion.org.br ) passará a ter mais visibilidade religiosa no Brasil e será reconhecida como entidade
eclesiástica graças as novas leis e ao Acordo firmado entre a Santa Sé e o Brasil.
Que Maria, a filha de Sion, caminhe sempre conosco!
In Sion firmata sum.

Festa do Santo Sacramento, por Padre Theodoro
Tendo amado aqueles que estavam com ele, ele amou-os até o fim (Jo 13,1)
Nosso Bem Amado Salvador, depois de ter partilhado os dons celestes e todas as
graças às seus discípulos, deu finalmente a si mesmo e se recolheu em um só sacramento da substancia de todos os outros, como um benfeitor de uma generosidade que,
depois de distribuído seus tesouros, entrega ainda o vaso que os continha, afim de nada
mais se reservar a si. Ele se deu todo inteiro, com um abandono sem limite, ele se une a
nós; ele quer habitar conosco até o fim dos séculos. Adoremos profundamente este
Deus de amor; e ofereçamo-nos nosso coração, como os acessórios de ouro, plenos de
perfume. O profeta Isaias, contemplando o Nome de Jesus, na Santa Eucaristia, o chama Emanoel, Deus conosco. Que gloria e que felicidade para o homem que é esta divina
presença. Escreve o profeta: “Ó Sion. Ó Sion. Grite de felicidade, e cante de alegria,
porque o Todo Poderoso, o Santo de Israel está no meio de nós.” (Is 12,6)

*Carta de Pe. Theodoro a M. Louise, 20 de abril de 1860.

Fique sabendo

Que nome dar à obra?

O nosso Colégio Sion Arujá
recebe nos dias 14 a 17 de junho
o IX Encontro Nacional da Juventude Sioniense. Este encontro ocorre anualmente nos Colégios
de Sion do Brasil (das Irmãs e
dos Irmãos). O tema do encontro
é “Sion, 175 anos vivendo intensamente o presente”. Cerca de
90 estudantes devem participar
deste Encontro, vindos dos Colégios Sion do Rio de Janeiro, Curitiba e de São Paulo (Ipiranga, Higienópolis e Vila Maria).

“Só sabia uma coisa: que a obra pertencia à
Santíssima Virgem e devia ser-lhe consagrada. Uma manhã, na capela da Providência
(fins de 1843 ou começo de 1844) vi no meu
genuflexório um livrinho que tive a curiosidade de abrir. A primeira palavra que me atraiu
o olhar foi Sion.”

A Equipe das Missões está
finalizando a organização da Missão que acontecerá em São Sebastião do Paraíso, de 23 a 29 de
julho. As Irmãs de Sion também
participarão desta missão junto
aos formandos e formadores de
Sion.

06.1931 - Pe Desiré Bayart

Aniversários
Natalício
21.1980 - Pe Espedito Lima
Profissão Perpétua
28.1974 - Pe. Antônio de Lima Brito
Ordenação Presbiteral
11.1965 - Pe Ilário Mazzarolo
29.1958 - Pe Desiré Bayart
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