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E

Sub-Região São Paulo.

m Nossa Época, no ano de 2015, aconteceu no dia

11 de maio às 19h, no Colégio Nossa Senhora de
Sion – Higienópolis, a Conferência do Rabino
Ruben Sternschein com o Tema: Reflexão Judaica
sobre os 50 Anos da Declaração Nostra Aetate:
compromissos, avanços e prospectivas.

F

oi uma reflexão muito significativa. O rabino Ruben apreciou a Declaração Nostra Aetate e a
seriedade com a qual trata das relações, do diálogo da Igreja com o
povo judeu e com as demais religiões. Sua palavra muito pertinente
sobre nossa ação prática o levou a desafiar o grupo a pensar na
possibilidade de um Projeto Comum entre judeus e cristãos. Projeto
este, capaz de fazer a justiça social. Além disso, fez uma apreciação
muito positiva da Documentação Básica (livro amarelo publicado pela
Congregação N. Sra. de Sion) que reúne documentos posteriores à
NA, dizendo que a mesma está muito bem organizada. “Está tudo aqui,
disse o rabino. Leiam e releiam e apliquem estes documentos no

exercício do diálogo [com o outro] e na Educação”.

E

ntre os 60 participantes, estavam
educadores dos Colégios Sion
Higienópolios e Escola São
Teodoro de N. Sra. de Sion,
religios@s de Sion e de outras
Congregações, membros da Fraternidade
Cristão-judaica, leigos das paróquias de SP
e de São Bernardo e um sacerdote.

A

gradecemos à Ir. Zezé por sua sempre disponibilidade e
presença constante nos eventos; às diretoras Gerais e
pedagógicas, Conselho Diretor, sempre disponíveis em
convidar os educadores; à Ir. Gisa, Ir. Maria Amélia e ao
nosso querido irmão de Sion, Jorge Augusto que nos ajudou na
acolhida, inscrições e fotografias. Enfim, a todos os participantes e
colaboradores. (Ir. Cristiane pela Equipe de Coord. do Ministério
Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. São Paulo, 16 de maio de 2015.)

