Julho de 2017

IN SION FIRMATA SUM
Caros confrades

Agradecidos a Deus encerramos o primeiro semestre de 2017 e lançamos esperança sobre o próximo
semestre e sobre as atividades que realizaremos. Na segunda semana de julho estaremos reunidos na
Comunidade São João Evangelista, no Tabor, para nosso Retiro Anual. Em comunidade buscaremos ‘ouvir
o que o Espírito’ diz a Sion (Ap 2,7). Alimentados pela Sagrada Escritura e pelo testemunho de Miquéias,
iremos como Comunidade Missionária, dos dias 22 a 29 de julho, à cidade de São Sebastião do Paraíso,
que acolheu nossa Congregação há mais de 70 anos, para a Semana Missionária. Religiosos e religiosas
de Sion vão a Paraíso como missionários para testemunhar Jesus Cristo e participar da vida daquela
comunidade paroquial cujo título é Nossa Senhora de Sion. Nesta edição do IN SION selecionamos um
texto do Pe. Theodoro em que ele nos apresenta os vários significados de Sion na Sagrada Escritura .
Apresentamos também uma Oração pela Congregação, cuja finalidade é possibilitar a oração por toda a
congregação, irmãos e irmãs, formandos (as), por nossas atividades e também pelos religiosos (as) idosos
(as) e doentes. Pe. Theodoro dizia: “todos os vossos trabalhos têm por objeto atrair as bênçãos sobre a
Obra de Sion, obra apostólica, obra de salvação de Israel e de santificação das almas” . Neste espírito de
amor a Sion desejamos um bom Retiro a todos e profícua Missão Vocacional de Sion. Shalom a todos!

Sobre o Salmo 131 (132): SION
A palavra SION têm várias significações na Sagrada Escritura

No seu sentido natural, SION é uma colina que domina Jerusalém e que é hoje encerrada
em grande parte na cidade santa. Ali se encontrava o palácio de Davi e da rainha sua esposa; era
a fortaleza de Jerusalém. Foi em SION que, mais tarde, Nosso Senhor escolheu o Cenáculo e ali
realizou o maior de todos os mistérios do Amor: sua Encarnação, por assim dizer, na santa
comunhão. Sob este ponto de vista, compreende-se que SION seja mais sublime de Jerusalém, a
parte mais elevada espiritual e materialmente.
SION, como toda Jerusalém, é uma cidade mística, uma cidade simbólica, e podemos crer
que se Jerusalém representa por vezes a Igreja, Sion é a parte mais santa, mais elevada, mais
próxima de Deus, mais querida de Deus, na Igreja. Jerusalém representa também, na Sagrada
Escritura, a alma cristã, e então, SION é a parte mais pura, mais intima e mais elevada da alma.
Jerusalém é a imagem da pátria celeste, e ainda aqui, SION é o ponto culminante onde se chega
mais perto da Fonte de todas as alegrias e de todas as delicias.
Enfim, a palavra SION se refere também ao povo judeu: “ Diligit Dominus portas SION” “O
Senhor ama as portas de SION mais que todas as outras residências de Jacob” (Sl 86,2). Antes
Jesus Cristo, era-se “cristão” pela esperança, como somos hoje pela fé; os homens eram salvos
pela crença no messias que devia vir e no qual eles punham toda a sua confiança.
Outro sentido que nos é permitido dar a palavra SION é a analogia e a afinidade desta
palavra com a Congregação de NOSSA SENHORA DE SION. Não foi arbitrariamente que este nome
nos foi dado; ele nos pertence; não podeis ter outro nome, ele vos foi dado positivamente do alto, para
vos ligar pela corrente das tradições às primeiras filhas de SION, que tinham por missão seguir a
Jesus Cristo de perto, por sua humildade e sua caridade; que deviam entrar nas suas intenções
particulares sobre o retorno das ovelhas de Israel as vias da salvação.

Elas eram tão unidas a Jesus Cristo, tão perfeitamente associadas aos seus desejos,
aos seus pensamentos! E pertenciam a este povo. Eis a ultima significação da palavra “SION”
que nos deve ser particularmente cara.
Não sereis filhos e filhas de SION se não vos tornardes perfeitamente humildes, mas
deveis considerar-vos como obrigados a praticar não somente a humildade no grau mais
perfeito, mas também a caridade na sua maior elevação.
É preciso crescer na caridade que é o complemento da lei. Assim esta palavra ‘SION’
deveria ser para vós sinônimo de caridade, pois a caridade é para as outras virtudes o que
SION é para Jerusalém. Devemos aplicar-nos a caridade porque somos filhos da “montanha”
de SION.
Theodoro Ratisbonne: Vida Religiosa em SION

Oração da Congregação
Bendito sois vós, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai de Nosso Senhor Jesus
Cristo e nosso Pai.
Recebei, Deus Todo Poderoso e Rei do Universo, pela intercessão da Virgem Maria, Filha de
Sion por excelência, a oração que nós hoje vos apresentamos:
por todos nós, irmãos e irmãs de Notre Dame de SION, chamados a seguir Jesus Cristo feito
homem no Povo Judeu, e a testemunhar na Igreja e no mundo seu amor particular pelo Povo
de Israel. Que a meditação constante das Escrituras iluminada pelas tradições judaica e
cristã seja o elemento fundamental de nossa vida consagrada e inspire nossas atividades
apostólicas.
Suscitai, entre os batizados, numerosas vocações, mulheres e homens que respondam ao
vosso chamado para o serviço da Igreja em nossa família religiosa.
Fortificai nossos jovens em formação no seu caminho de seguimento a Cristo, inspirados
pelos nossos fundadores.
Olhai com bondade nossas irmãs e irmãos idosos e reconfortai nossos doentes.
Lembrai-vos, enfim, de nossas irmãs e irmãos falecidos: que seus nomes sejam inscritos no
Livro de Vida.
Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e nosso Deus, que reina convosco e o Espírito
Santo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.

O cuidado da obra apostólica, Pe. Theodoro (1859)
(...) Todos os vossos trabalhos têm por objeto ‘atrair bênçãos sobre a Obra de SION, obra apostólica, obra de salvação de Israel, obra das santificação das almas. É preciso que um
religioso (a) de SION esteja constantemente ocupado com este pensamento; que este desejo
faça sem cessar palpitar seu coração e permaneça continuamente acima de seus outros pensamentos. Acabastes de ouvir a leitura da Sagrada Escritura. Vede como as promessas de
Deus em favor de Israel ali estão claramente: Sois chamados (as) a entrar nestas visões proféticas. Há muito tempo elas foram consignadas nos livros sagrados; a Igreja as conserva sempre. Há também muito tempo que oramos, mas este longo tempo não iguala os séculos aos
quais remontam estas promessas; devemos, por conseguintes, delas aguardar os efeitos com
a constância dos patriarcas.
Quanto mais avanço, mais me convenço de que a obra de SION é obra da ATUALIDADE,
como me dizia ainda ontem um bom padre. Vossa intensão geral, vossas orações, provações
e trabalhos, devem pois atrair as bênçãos de Deus sobre SION. Quando dizeis: “sobre SION”
este nome compreende o pessoal, o espiritual e o temporal, os padres, as irmãs, as crianças,
tudo o que vive no corpo que chamamos SION.
Fonte: Vida Religiosa em SION

Maria é o livro vivo da lei evangélica
A divina caridade tendo se encarnado de alguma forma, gravou-se em fortes caracteres no coração de Maria. É deste coração que decorrem todos os preceitos da lei evangélica; ao mesmo tempo, foi este coração que primeiro os pôs em prática. Como o jato d'água
sobe até à altura de onde jorrou, assim a água viva da caridade, antes de se expandir do seio
de Maria a se derramar sobre a terra, volve novamente a Maria, que será a eterna depositária da palavra evangélica. É o que nos ensina a Sagrada Escritura quando, por duas vezes,
repete que Maria conservava tudo em seu coração. Maria é, portanto, em sua vida íntima, o
santuário do fogo da caridade; e, em sua vida exterior, é o modelo da caridade evangélica.
Temos a aprender, na escola de Maria, como se ama a Deus e a nossos semelhantes [...] Imploremos a nossa divina Mãe o espírito evangélico, a fim de que, pelo coração de Maria, unidos ao Coração de Jesus, possamos sempre respirar só amor e caridade.
Pe. Theodoro Ratisbonne
Sábado da XV Semana do Tempo Comum

Informações

Pe. Theodoro descobre o nome de Jesus

Dos dias 10 a 14 de julho, a
Comunidade São João Evangelista
recebeu os religiosos de Sion do Brasil
para o Retiro Anual. O tema do retiro
deste ano foi “Profecia de ontem e
hoje: reflexão sobre Miquéias.” A
condução do Retiro ficou a cargo do
Pe. Antônio C. Frizzo, professor de
Sagrada Escritura no ITESP e
presbítero da Diocese de Guarulhos.

Coisa estranha! Eu já acreditava em Jesus Cristo
entretanto não decidi invoca-lo, a pronunciar seu nome,
tal a profunda aversão dos Judeus por esse nome
sagrado. Uma circunstância particular foi a prova de
minha fé. Tinha caído doente, numa hospedaria na Suíça,
e minha imaginação exaltada por presságios sinistros me
levava a crer em morte súbita. E nesse momento decisivo
não sabia que Deus invocar. Dilacerado por cruéis
perplexidades, meu interior era como um campo de
batalha onde se debatiam com força minha antiga e
minha nova fé. Não ousava rezar, temia ofender o Deus
de Abraão ao invocar o Deus dos Cristãos. Grande era a
obscuridade, mas a graça triunfou. O nome de Jesus saiu
de meu coração como um grito de desolação. Era tarde
da noite e no dia seguinte já não tinha mais febre. Sentiame tão bem que, no mesmo dia, prossegui viagem. Desde
esse dia o nome de Jesus tornou-se para mim suave para
pronunciar e rezava com confiança.

Acontecerá dos dias 22 a 29 de
julho a Semana Missionária Sioniense,
na cidade de São Sebastião do
Paraíso—MG. A Missão contará com a
presença dos formandos, de religiosos
e religiosas de Sion; ao todo, cerca de
40 pessoas estarão na Paróquia Nossa
Senhora de Sion, que em fevereiro
deste ano celebrou 20 anos de
Paróquia sob os cuidados de nossa
Congregação.

Adeodato, 1835

Aniversários
Natalício

Profissão Perpétua

14.1991 - Ir. Oberdan S da Silva
21.1985 - Pe. Osmar dos Santos
22.1929 - Pe. Vicente Ribeiro
29.1985 - Ir. José G. de Souza

06.1972 - Pe. Faustino Tonini
Ordenação Presbiteral

04.2005 - Pe. Valdenicio A. da Silva
10.2015 - Pe. Benedito Valério
18.2009 - Pe José M. Leite
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