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RESUMO 

 

Nesta pesquisa estão arroladas algumas das mudanças ocorridas na Congregação Nossa 

Senhora de Sion, principalmente aquelas que têm estreita relação com o comportamento 

religioso praticado e apresentado pela Congregação. O intuito, durante a pesquisa, era 

perceber se a aproximação das freiras ao Judaísmo tinha alterado suas práticas e, por 

extensão, as práticas dos indivíduos que interagem socialmente com a Congregação. Foi 

observado também que a Congregação teve um declínio expressivo no noviciado devido às 

transformações sociais ocorridas após as décadas de 60 e 70 do século passado. Estas duas 

décadas influenciaram não somente ao noviciado da Congregação, a maneira de se manifestar 

religiosamente também foi profundamente alterada, em outras palavras, o habitus religioso da 

Congregação demonstra que esta, assim como em outros segmentos religiosos, é possível ter 

uma vinculação oficial ao Catolicismo e complementá-lo com aspectos de outra tradição, 

neste caso o Judaísmo. Por fim, na busca de compreender a identidade das freiras se verificou 

que há uma preocupação constante das freiras em afirmarem-se somente como Católicas, 

porém a identidade demonstrada é marcada pela tradição judaica, ou seja, uma identidade 

híbrida.  

 

 

Palavras-chave: Catolicismo. Judaísmo. Identidade. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this research is listed some of the changings that occurred in Congregation Our Lady of 

Sion, mainly the changings that have a close relation with the behaviour that is practiced and 

presented by the Congregation. The aim, while the research was being done, was to perceive 

if the aproximation of the sisters to Judaism had modified their religious practices and, by 

extension, the practices of the people that interact socialy with them. It was also observed that 

the Congregation had a declive in the noviciate due to social transformations occurred in the 

60’s and 70’s of last century. These two decades influenced not only the noviciate of the 

Congregation, the way to manifest yourself religiously was profoundly alterated, in other 

words, the religious habitus of the congregation shows that, like in other religious segments, 

is possible to have an official vinculation with Catholic Church and complement it with 

caracters from other tradition, in this case, the Judaism. At last, in the search to understand the 

identity of the sisters it was verified that there is a concern about to affirm themselves as 

catholic, however the identity shown is marked by the jewish tradition, or a hybrid identity.  

 

 

Key-words: Catholicism. Judaism. Identity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 10 

1 Religiosidade nos dias atuais 21 

 1.1 Crise de sentido 29  

2 Congregação Nossa Senhora de Sion – CNSS 33 

 2.1 História 33 

 2.2 Novas legitimações no campo religioso europeu 38 

 2.3 Atividades da CNSS nos anos iniciais 40 

 2.4 CNSS em Sergipe 41  

 2.5 A CNSS e a OASIS – Organização Amigos de Sion para Inclusão Social 50 

 2.6 Noviciado 51 

 2.7 A biblioteca da CNSS 54 

 2.8 Sites da CNSS 57 

 2.9 CNSS pelo mundo 60 

3 Representando um habitus 63 

 3.1 Práticas incorporadas 70 

4 Considerações Finais 74 

5 Referências 77 

6 Tabelas 80 

Tabela 1 – Relação de freiras em 1988 no mundo 80 

Tabela 2 – Relação de freiras em 1988 no Brasil 80 

Tabela 3 – Relação de freiras em 1998 no mundo 81 

Tabela 4 – Relação de freiras em 1998 no Brasil 81 

Tabela 5 – Relação de freiras em 2010/11 no mundo 82 

Tabela 6 – Relação de freiras em 2010/11 no Brasil 82 



 

 

7 Anexos 83 

ANEXO A – Carta de D. Távora para Ir. Maria Isabel agradecendo a autorização para 

criação da Congregação Nossa Senhora de Sion em Sergipe. 84 

 

ANEXO B – Carta de D. Távora para Ir. Ferdinanda em 10 de julho de 1966. 87 

 

ANEXO C – Carta da superiora geral Marie Laurice à casa de Santo Amaro-SE 89 

 

ANEXO D – Documento com o texto do Capítulo Geral de 2010. 90 

 

ANEXO E – Foto do alfabeto hebraico na sala da casa da Congregação em Aracaju. 100 

 

ANEXO F – Foto do Muro das Lamentações na sala da Congregação em Aracaju. 101 

 

ANEXO G – Quadros com motivos judaicos na sala da Congregação em Aracaju. 102 

 

ANEXO H – Estante com artigos judaicos na sala da Congregação em Aracaju. 103 

 

ANEXO I – Parte da estante da biblioteca na casa da Congregação em Aracaju. 104 

 

ANEXO J – Estante da biblioteca na casa da Congregação em Aracaju. 105 

 

ANEXO K – Livro encontrado na biblioteca na casa da Congregação em Aracaju. 

“Introduzione al talmud e al midrash”.   106 

 

ANEXO L – Livro encontrado na biblioteca na casa da Congregação em Aracaju. 

“Hagada shel pessah” (em hebraico). 107 

 

ANEXO M – Livro encontrado na biblioteca na casa da Congregação em Aracaju. 

“Harry Potter e o cálice de fogo” (em hebraico). 108 

 

ANEXO N – Medalha usada pelas freiras de Sion (frente e verso) 109 

 

ANEXO O – Centro Educacional Nossa Senhora de Sion: São Cristóvão-SE.  110 

 

ANEXO P – Evento natalino no Centro Educacional Nossa Senhora de Sion. 111 

 

ANEXO Q – Artigos judaicos na sala da Congregação no município de Santo Amaro 

das Brotas-SE.  112 

 

ANEXO R – Artigo judaico encontrado na sala da Congregação no município de Santo 

Amaro das Brotas-SE.  113 

 



10 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Por quase dois milênios a história entre cristãos e judeus é marcada pela intolerância 

religiosa, conflitos, perseguições e massacres. Vários são os exemplos e uma olhada rápida 

nos manuais de História mostrará o quão conturbada foi – e é – esta relação. Enquanto a 

Igreja Católica (IC) estava atrelada ao poder político das nações, os judeus foram subjugados, 

mantidos em guetos e sem equiparação civil e social com o restante da sociedade. Para a 

grande maioria dos judeus as condições de vida começaram a melhorar a partir da Revolução 

Francesa (1789), revolução esta que modificou a estrutura política e social no Ocidente. 

(HOBSBAWM, 1981, pp. 71-94)  

 Esta crise inter-religiosa de longa duração (BRAUDEL, 1972, p. 26) ainda mostra 

traços de uma relação conflituosa nos dias atuais, embora a tolerância por parte da Igreja 

Católica tenha tido uma “melhoria”1
 significativa. No entanto, modificar o habitus 

(BOURDIEU, 2010, pp. 59-73) do católico para respeitar as diferenças após um período 

histórico tão longo é complexo, o trabalho deve ser persistente, organizado e duradouro tal 

qual foi a inculcação do típico e tradicional habitus católico. Assim se tem uma primeira 

abordagem que é a relação das práticas cristãs-judaicas das freiras a uma perspectiva 

moderna, nas quais estão incluídas, dentre outras, as mudanças de percepção, de incorporação 

de práticas e de exteriorização destas no campo religioso atual. 

 De forma suscinta, o objeto de estudo é a Congregação Nossa Senhora de Sion 

(CNSS) em Sergipe. Esta congregação se destaca das outras por sua postura receptiva e 

expositória de traços distintos e característicos do Judaísmo, em outras palavras, aceita 

publicamente a influência das raízes judaicas no Catolicismo, o que levou a incorporação de 

práticas do Judaísmo embora estas tenham sido ressemantizadas à realidade da CNSS. A 

constituição desta Congregação ocorreu no século XIX período no qual as diferentes opções 

religiosas começaram a se tornar passíveis de serem escolhidas por fiéis de outras 

denominações. Como justificativa para o estudo desta Congregação se tem a peculiaridade 

                                                
1  “Melhoria” aqui não tem a pretensão de ser uma atribuição de valor do que seja “melhor ou pior” para 

qualquer uma das duas religiões envolvidas, apenas busca salientar que não há mais perseguições católicas 

de cunho anti-semita publicamente. Mesmo que a relação cristã-judaica tenha tido reversos devido às 

declarações em favor da Teoria Negacionista feitas pelo Bispo Williamson, o que colocou tanto o Papa 

Bento XVI quanto as recomendações firmadas no Concílio Vaticano II em situações delicadas e complexas 

diante da IC e dos judeus. É possível ter uma breve visão desta polêmica num artigo publicado no jornal 

Spiegel Online.  

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,605542,00.html  acesso: 11/07/2011  
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dos bens culturais e religiosos encontrados nas casas da CNSS/SE, valer frisar que as 

residências da dita Congregação em Segipe apresentam uma decoração onde estão expostos 

quadros, objetos e livros que remetem ao Judaísmo, algo que não é comum em outras 

comunidades católicas. Neste sentido um dos objetivos deste trabalho será analisar se há 

posturas religiosas pelas freiras que, tal qual a casa, contemplem tanto o Catolicismo quanto o 

Judaísmo. Assim, é possível agentes religiosos, vinculados oficialmente a uma instituição 

reconhecida pelo Vaticano, desenvolverem práticas e ritos de uma outra religião sem, no 

entanto, ferirem os preceitos primazes do Catolicismo?  

 Que nas diversas congregações religiosas podem existir inúmeras diferenças de caráter 

ideológico, político e social não resta dúvida. Deve-se, no entanto, levantar o questionamento 

de qual a relevância em estudar mais uma congregação distinta das outras demais no 

Catolicismo? Numa perspectiva macro-sociológica é o estudo de mais uma pequena 

congregação, específica de uma região específica do país a qual sozinha não causa grande 

impacto nas relações sociais. Porém, o estudo pormenorizado desta congregação e agregado a 

outros estudos que permeiam a Sociologia da Religião sobretudo aqueles que envolvem as 

novas configurações – práticas, sociais e simbólicas – dos grupos religiosos, estes por sua vez 

modificados pelo advento das recentes percepções subjetivas da vivência religiosa, pode 

auxiliar na compreensão das grandes mudanças que ocorrem nas religiões. Por outro lado, 

numa perspectiva micro-sociológica, o comportamento distinto da Congregação Nossa 

Senhora de Sion permite perceber que as mudanças sociais, econômicas e culturais também 

afetam as pequenas congregações, principalmente quando esta congregação é aberta a uma 

moderna postura de aceitação de uma tradição diametralmente oposta, no caso o Judaísmo. Ao 

estudar a CNSS/SE se evidencia a dinâmica que ocorre no campo religioso local, ou seja, 

embora o estudo desta congregação seja muito pontual é também nesta pesquisa que se 

percebe as engrenagens que fazem movimentar, beirando o limiar do estagnado, a grande 

estrutura religiosa chamada Catolicismo.  

A CNSS teve sua constituição num período (1843) ao qual a Igreja Católica passava 

por um momento em que alguns de seus membros mais influentes, até mesmo papas, estavam 

em conflitos ideológicos no que diz respeito a aceitação ou não de alguns dos princípios 

liberais (DUFFY, 1998, p. 219). Não se pode ver estes conflitos como determinantes para a 

abertura da IC à Modernidade, pelo contrário, quando foi necessário a estes agentes do alto 

clero tomar um posicionamento mais definido em relação a postura social que a IC devia ter, 

fizeram-no voltados à tradição católica que há tanto tempo era adotada por eles. Porém já era 
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discutido dentro do Vaticano, por alguns cardeais, se a IC deveria ou não começar a flertar 

com os ideais dos novos tempos, em outras palavras com, o Liberalismo (HOBSBAWM, 

1996). 

 Para Kertzer (KERTZER, 2003, p. 35) as mudanças sociais que ocorreram no final do 

século XVIII e no século XIX imprimiram uma nova maneira de olhar o mundo, as ideias 

medievais foram sobrepostas por outras que tinham um caráter mais moderno, e com 

significativas alterações nas estruturas sociais, as quais se baseavam na Revolução Francesa. 

Daí pode-se perceber que essas mudanças possibilitaram aos agentes cambiarem nas religiões, 

conhecerem outras denominações religiosas, ou simplesmente não fazerem parte de nenhuma 

em específico. 

 Já no século XX e com o amplo advento da Modernidade e de suas facilidades – meios 

de comunicação em massa, transportes mais eficientes e velozes, a tecnologia com um 

desenvolvimento constante e cada vez mais acessível – as massas populacionais estagnadas, 

os bolsões étnicos que ficavam em suas comunidades distantes, passaram a se locomover com 

maior frequência destinados a outras cidades, regiões e outros países. Os fiéis de uma religião 

desconhecida ou pouco mencionada não estavam mais distante, não estavam numa cidade de 

difícil acesso ou apenas em programas televisivos mostrando o exótico de outros países pelo 

mundo afora. O Outro está próximo, está no nosso bairro, no transporte coletivo utilizado, nos 

eventos que vamos, ou nos deparamos com ele em nossas viagens turísticas. Neste momento é 

necessário ter cautela no uso do adjetivo Outro, principalmente se o vemos em nossas viagens 

porque assim o Outro passa a ser nós mesmos, lá, nós é que não fazemos parte do mundo que 

tem sentido para eles, nós é que somos os diferentes
2
. Esta configuração de maior mobilidade 

no mundo Moderno não o tornou mais plural, a pluralidade já existia em outras épocas 

históricas principalmente nos grandes centros comerciais, mas tornou as relações sociais 

atuais mais plurais, e dentre estas estão as religiosas. As interações que antes aconteciam 

predominantemente entre indivíduos da mesma denominação religiosa, se dão agora, em 

alguns casos, entre agentes de várias denominações num determinado espaço social de 

maneira simultânea. 

 Assim, antes de esmiuçar as relações entre católicos e judeus em alguns documentos 

publicados, principalmente por católicos, tenta-se compreender como o campo religioso 

(BOURDIEU, 2010, pp. 59-73) hodierno e plural se configura. Emerson Giumbelli em seu 

                                                
2 Ver por exemplo: ELIAS 1994, 2000; BAUMAN, 2008. 
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livro O fim da religião (2002) faz uma reflexão acerca dos possíveis pilares que levaram a 

sociedade à conhecida Modernidade. Estes baseiam-se, essencialmente, em “secularização”, 

“liberdade religiosa” e “pluralismo religioso”. Para tal autor a secularização seria uma espécie 

de primeiro estágio para a Modernidade, no qual o homem teve explicações científicas, 

quantificadas e mensuráveis para vários aspectos a respeito de sua existência no mundo e do 

mundo, tornando-o emancipado dos grilhões eclesiásticos. Outra feição ressaltada pelo autor 

gira em torno do caráter inovador da restrição, ao âmbito do individual, dos poderes da 

religião sobre o homem (GIUMBELLI, 2002, p. 26). Neste sentido, a religião não teve mais 

respaldo do Estado para a imposição à sociedade, como um todo, da explicação transcendental 

do mundo.  

 O segundo pilar elencado, a liberdade religiosa, deve ter por base a relação com a 

condição anterior ao fator determinante de início desta liberdade (GIUMBELLI, 2002, p. 26), 

ou seja, a Revolução Francesa. Isto ocorre porque até a votação da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão em 1789, a qual sofreu influência tanto da Revolução Americana em 

1776 quanto da Revolução Francesa, o homem ao nascer herdava da família uma religião na 

qual permanecia durante toda a vida, salvo raras exceções. Esta liberdade possibilitou ao 

homem transitar de uma religião para outra sem tantos problemas inicialmente, e nos dias 

atuais é algo costumaz, embora controverso.  

 Por fim, o último pilar exposto por Emerson Giumbelli é a pluralidade religiosa. Para 

este autor a pluralidade religiosa é uma estratégia da ideologia mantida pelo Ocidente em 

afirmar para si mesmo e para o mundo que a criação da concepção de pluralidade religiosa e 

ampla difusão desta no restante do mundo é obra do Ocidente. Isto não pode ser tido como se 

em outras épocas não houvesse pluralidade religiosa, muito pelo contrário, o vasto Império 

Romano era, pouco tolerante mas, plural em religiões em seu território, mesmo que a religião 

oficial do Império fosse a Católica. Da análise feita pelo autor percebe-se que a pluralidade 

religiosa nos dias atuais está estreitamente relacionada à concepção de tolerância entre os 

agentes de religiões diferentes. O que também subentende-se desta assertiva é a completa 

manutenção “do direito individual de escolha”, do direito de decidir qual religião seguir e 

como constituir e expressar essa religiosidade (GIUMBELLI, 2002, p. 27).  

 Para Emerson Giumbelli o pluralismo religioso é produto da inviabilidade, na 

persistência dos homens, em tentar manter uma ortodoxia religiosa (GIUMBELLI, 2002, p. 

27). Assim, o autor ainda adiciona que com o estabelecimento do Estado secular e com ideiais 
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liberais os agentes iniciam a valorização e promoção do pluralismo religioso, ou seja, a 

formalização do pluralismo com fins à tolerância  às escolhas subjetivas de cada agente para a 

religião que o satisfizer.  

 Emerson Giumbelli em seu livro O fim da religião vê a secularização como estopim 

deste processo de modernização da sociedade o qual descreveu como uma “cisão histórica que 

distingue: pré-modernidade e modernidade” (GIUMBELLI, 2002, p. 28). No entanto, o autor 

ressalta que existiram tentativas de convivência e tolerância religiosa antes da Reforma 

(GIUMBELLI, 2002, p. 31) embora a História esteja cheia de exemplos de que estas 

tentativas não obtiveram êxito, cita-se o massacre da Noite de São Bartolomeu e o período da 

Inquisição como exemplificação. Um ponto interessante que Emerson Giumbelli evidencia 

em O fim da religião é que um dos fatores que contribuiram para a pluralidade religiosa 

moderna foram os diversos cismas dentro do Cristianismo. Não passou despercebido ao autor 

que a sucessão de eventos envolvendo as religiões na Europa auxiliaram para torná-la dividida 

religiosamente (GIUMBELLI, 2002, p. 32). Pode-se inferir desta passagem que o 

Cristianismo, sendo a grande religião ocidental e tendo que passar por disputas internas e 

externas no campo religioso, teve solapada a autoridade que detinha sobre a sociedade, deste 

modo uma parecela significativa de indivíduos passaram a frequentar outras religiões.  

 Peter Berger em seu livro Um rumor de anjos (1973) também tem uma visão 

interessante acerca da pluralidade religiosa. Para tal autor a pluralidade religiosa nos moldes 

que está em voga proporciona aos indivíduos a escolha dentre uma das diversas religiões 

apresentadas, contudo Peter Berger percebe que a escolha de uma dada religião ou 

religiosidade não é apenas uma oportunidade, com caráter facultativo, mas uma situação em 

que o indivíduo deve fazer uma escolha. (BERGER, 1973, p. 66). À medida que os modernos 

estudos históricos sobre a religião se avolumaram e tornaram acessíveis e possíveis a todos os 

indivíduos uma nova perspectiva sobre as religiões, seja um olhar crítico, curioso ou de 

crença nas religiões que estão presentes no mundo a pressão exercida pela nova pluralidade 

aos indivíduos religiosos se tornou ainda maior e incisiva. (BERGER, 1973, p. 107) Isto é 

perceptível, atualmente, na grande quantidade de livros de cunho religioso que estão 

disponíveis em livrarias, em bancas de revistas e em super-mercados. O teor, a essência e a 

veracidade das informações que estão nestes livros “religiosos” é trabalho para outra área, 

mas a importância que o agente lhe dá, a relação que este credita aos testemunhos ali relatados 

e o valor transcendental atribuído pelos indivíduos é importante ao cientista social para 

perceber como se configura a nova religiosidade e como esta se relaciona com a religiosidade 
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tradicional, criando não só a pluralidade religiosa mas novos debates sobre o que é tradicional 

e o que é moderno.  

 Aqui surge outro dado importante a ser agregado na Modernidade. Com uma grande 

variedade de opções de explicações do mundo o agente religioso além de se ver forçado a 

fazer uma escolha dentre várias, também começa a lidar com a crise da plausibilidade. Os 

indivíduos uma vez defronte das diversas opções de religiões disponíveis, mesmo ainda 

estando na religião em que nasceram, tomam conhecimento de outras que também têm 

explicações plausíveis e sustentáveis de um mundo transcendental. Ao tomar conhecimento 

destas novas alternativas o questionamento inicial por parte destes indivíduos é em saber em 

qual medida a outra religião tem validade para  explicar o mundo. Ou seja, os indivíduos que 

mantém interações sociais com outros agentes de diferentes denominações religiosas 

começam a perceber bases religiosas que também explicam e dão sentido último ao ser 

humano. Logo, mesmo que de maneira imperceptível a estes agentes acontece trocas entre as 

diferentes culturas religiosas. Quando estas trocas começam a se fazerem mais presentes nas 

biografias de um e de outro a religião de nascença começa a perder a plausibilidade, pois as 

estruturas que as sustentam e dão continuidade ao sentido da religião na qual o indivíduo 

nasceu perdem a sua consistência (BERGER, 1973, p. 63).  

 Para Peter Berger a pluralidade religiosa, massivamente difundida pelos meios de 

informação, comunicação e tecnológicos consequentes da grande industrialização, é a causa 

mais importante da crise da plausibilidade (BERGER, 1973, p. 65). Com o aumento dos 

meios de comunicação e o fácil acesso, as novas visões de mundo começaram a competir com 

as visões tradicionais religiosas, o que levou os agentes a se defrontaram não só com a opção 

de escolher mas também de avaliar visões distintas, cada uma com suas “estruturas de 

plausibilidades”(BERGER, 1973, p. 55-6), em certa medida estáveis.  

 No caso que envolve a CNSS percebe-se a junção de duas estruturas de plausibilidades 

religiosas explicativas do mundo: uma católica e uma judaica. Para estas freiras a 

interpretação  plausível e que faz sentido para o mundo religioso do qual elas fazem parte, que 

elas escolheram, justifica-se articulando práticas, ritos, estudos tanto do Catolicismo quanto 

do Judaísmo. Há, claro, por parte destas freiras toda uma escolha, toda uma capitulação 

cognitiva, nas palavras de Berger (BERGER, 2004a, p. 59) voltada para uma religiosidade 

híbrida de comportamentos sociais, individuais e de decoração da residência em que vivem. 

Não muito distante no tempo uma configuração como a que se encontra na Congregação 
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Nossa Senhora de Sion seria intolerável pela Igreja Católica. É verossímil relacionar esta 

mudança com as alterações ocorridas na sociedade nos dois últimos séculos, ou seja a partir 

do que é possível associar como Idade Moderna.  

 Partindo do pressuposto de que na Modernidade não só os agentes religiosos tiveram 

mudanças significativas em suas estruturas, mas toda a sociedade Ocidental e algumas do 

Oriente também foram influenciadas nas esferas sociais, políticas e civis, pode-se afirmar que 

a CNSS é num primeiro momento fruto de uma igreja que mantinha uma postura de 

conversão dos judeus, e num segundo, de aproximação aos judeus, condição decorrente da 

necessidade de reestruturação interna derivada da polêmica causada pelo caso Finaly
3
 em 

meados da década de 50 do século XX. Isto significa dizer que a modificação que adveio à 

CNSS, no que toca à posicionamentos ideológicos, é fruto indireto das transformações 

estruturais ocasionadas pela Modernidade, ou seja, pelos meios de comunicação em massa 

que possibilitaram a difusão de um caso específico o qual motivou a reorganização do 

objetivo da Congregação.  

 Embora a ordem dos fatores que levaram à constituição da Modernidade, em aspectos 

religiosos, tanto para Emerson Giumbelli (2002) quanto para Peter Berger (2004; 2004a) não 

seja a mesma, as duas perspectivas estão em consonância em articular os mesmos fatores – 

secularização, liberdade religiosa e pluralidade religiosa – para compor a nova e conturbada 

realidade religiosa. 

 As reflexões sobre a Sociologia da Religião feitas por Peter Berger também auxiliarão 

a compreender a dinâmica dos novos aspectos e maneiras que os indivíduos desenvolveram 

para  se relacionarem com o sagrado. Um ponto relevante salientado por Peter Berger diz 

respeito a “secularização da consciência” (2004, p. 119-20), ou seja, os indivíduos começam a 

compreender o mundo e suas vidas não mais com base nas explicações religiosas, a religião 

destina-se àqueles indivíduos que creem. No mundo moderno a religião, como muitas outras 

coisas, fazem parte de um leque de opções que os indivíduos podem ou não fazer, se opta ou 

não em seguir uma religião, uma religiosidade, seja ela qual for. Para Peter Berger esta 

situação só foi possível com o esfacelamento dos monopólios religiosos, a religião passou a 

não ser mais a única opção disponível para explicar o mundo natural, os vícios e virtudes 

humanas, o porque dos indivíduos agirem ou deixarem de agir de determinada forma. Uma 

pluralidade de estruturas explicativas surgiu e portanto, a religião se tornou mais uma dentre 

                                                
3 Este caso será analisado no Capítulo II – Congregação Nossa Senhora de Sion.  
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inumeráveis escolhas, nas palavras do autor “a pluralidade de legitimações religiosas foi 

interiorizada na consciência como uma pluralidade de possibilidades entre as quais se pode 

escolher. (BERGER, 2004, p. 163) 

 Neste sentido toda a decoração da residência da CNSS/SE, os livros que compõem a 

biblioteca, os ritos escolhidos para representar e simbolizar o mundo judaico, a leitura da 

Torá, do Talmude e da Mishná, são exemplos representativos do quanto a religião se tornou 

uma preferência, algo que é facultado a cada indivíduo compor, ou não, sua própria estrutura 

religiosa plausível, mesmo que façam parte de uma denominação que tem uma figura 

centralizadora do poder, neste caso o papa. No entanto é preciso lembrar que esta preferência, 

opção de compor o mundo religioso tal qual for aprazível aos indivíduos fica embutido nas 

entrelinhas uma característica típica da Modernidade, a mudança. A dinâmica da mutabilidade 

não é das mais amistosas ao tradicionalismo religioso afirma Peter Berger (BERGER, p. 156-

7). Para não ver seus bancos vazios – mais do que já estão – a IC deve absorver alguns 

aspectos da Modernidade, porém estes aspectos não devem ser exaltados como uma 

ferramenta indispensável, caso contrário a Igreja estaria colocando em xeque sua essência 

tradicionalista, todavia quer queira ou não a IC está submetida a lógica mercadológica, isto é, 

está sob a tutela da preferência do consumidor.  

 Assim foi tentado, durante a análise da CNSS, ter como linha mestre o desafio 

levantado por Burity,  

… o desafio é exatamente o de deter-se nas “impurezas”, nas 

composições, na análise dessas articulações e deslizamentos de 

fronteira à luz da lógica de constituição dos novos campos em que se 

intui ou percebe a presença de práticas ou pretensões de validade 

religiosas. (BURITY, 2007, p. 43) 

  

 A presente pesquisa utilizou como metodologia o exame de fontes documentais, 

entrevistas que embora não tenham sido permitida a gravação foram anotadas em diário de 

campo, sites da Congregação, observações nas residências destas freiras. Outra 

impossibilidade foi encontrada no que toca à ida ao Convento Solitude, a qual não foi 

permitida pelo caráter extremamente reservado de entrada de homens. O suporte para o 

registro das informações, além do diário de campo, foram fotos feitas nas casas e no Centro 

Educacional Nossa Senhora de Sion.  
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 No exame das fontes documentais os objetos de pesquisa foram obras acerca da 

Congregação Nossa Senhora de Sion, obras históricas, normativas, panfletos, livros 

introdutórios, documentação oficial do Vaticano e o próprio site da congregação. Cabe 

ressaltar aqui que estas fontes documentais foram examinadas a fim de saber quem as 

produziu, com qual interesse foi produzido, e se quem produziu tinha legitimidade para a 

produção.  

 As “entrevistas” foram feitas com as freiras em seus locais pertinentes, anotadas em 

diários de campo e analisadas posteriormente. Esta etapa da pesquisa foi feita com bastante 

cautela devido à não autorização de gravação das entrevistas.  

 Foram visitados os locais de vivência das freiras da congregação, capital e interior do 

estado de Sergipe. Esta prática foi de grande relevância, pois auxiliou na identificação dos 

comportamentos religiosos que transitam no Catolicismo e no Judaísmo presentes nestas 

freiras e que possibilitam delinear um habitus cristão-judaico, ou um habitus religioso 

híbrido. Paralelamente foram feitas fotos as quais estão anexadas nesta pesquisa. 

 Concluída a etapa de coleta de dados estes foram analisados à luz dos referenciais 

teóricos que compõem a bibliografia da Sociologia da Religião entre outras obras da 

Sociologia. A corrente teórica que auxiliou esta pesquisa é embasada por alguns conceitos de 

Pierre Bourdieu – campo religioso, habitus, capital simbólico. Estes conceitos nortearam o 

exame do campo religioso local que é composto pela CNSS/SE. A qual se aproxima de 

práticas e ritos do Judaísmo, e que consequentemente auxiliou na busca para saber se tais 

práticas foram interiorizadas e quais foram exteriorizadas compondo um habitus específico e 

distinto na Congregação. Essa vertente sociológica foi fundamental também para analisar se 

quando na ação de exteriorização deste novo comportamento social quais foram os bens 

simbólicos que subsidiaram a dominação simbólica nos leigos.  

 Para fundamentar a análise do campo religioso também foram usadas as reflexões de 

Peter Berger no tocante à Modernidade e pluralidade religiosa. Pois, acredita-se que a 

configuração percebida na Congregação foi fruto tanto da pluralidade religiosa quanto da 

Modernidade, o que levou a tentar notar no objeto desta pesquisa quais as similitudes com 

outras compilações religiosas.  

 Ao citar compilações religiosas vem à mente o conceito de outra autora que também 

foi utilizada na busca da compreensão do campo definido para este estudo. Ou seja, as 
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“bricolagens religiosas”, desenvolvido pela socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger. Este 

conceito é de suma importância, pois permitiu ver como os indivíduos organizam suas 

realidades religiosas, muitas vezes transitando entre denominações bastante diversas.  

 Neste sentido ao relegar a religião à esfera individual e, assim, não mais atrelada ao 

Estado, coube abordar qual o local da religião nos dias atuais, esta visão teve como linha 

mestre as considerações de Joanildo Burity. Por fim tanto as considerações feitas por Joanildo 

Burity como as feitas por Emerson Giumbelli, acerca da mesma temática, facilitaram 

compreender que a religião também tem um lugar na contemporaneidade, é uma opção dentre 

várias outras que auxiliam na composição da identidade dos sujeitos.  

 Tal trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro, intitulado “Religiosidades 

nos dias atuais”, traz a análise da relação oficial, que possa existir, entre católicos e judeus. 

Baseia-se nas publicações referentes à temática, feitas pelos judeus e pelo Vaticano, no que 

concerne ao Catolicismo. No desenvolvimento deste capítulo foi investigado se existe esta 

relação com as freiras em Sergipe. Outra abordagem realizada foi o que é ser religioso nos 

dias atuais e quais as configurações desta nova religiosidade? Onde está localizada a CNSS no 

campo religioso sergipano? Estes foram questionamentos que auxiliaram nas reflexões e 

redação do capítulo.  

 O segundo capítulo é sobre a Congregação Nossa Senhora de Sion e traz o relato 

histórico da constituição da congregação e o panorama social do período no qual foi criada, 

tendo em vista relacionar quais os fatores condicionantes que desencadearam a criação e 

como se configurava o campo religioso que o fundador estava incluído. Num segundo 

momento do capítulo a análise teve por base a CNSS em Sergipe devido à peculiaridade da 

decoração da residência das freiras. Neste sentido e defronte da constatação dos bens 

simbólicos judaicos expostos, pela ampla quantidade de livros que tratam do Judaísmo, entre 

outros traços distintivos que estão presentes na residência, se teve em mente qual a postura 

religiosa das freiras mediante o conhecimento adquirido do Judaísmo, como as freiras 

representam seu habitus e quais as práticas incorporadas.  

 O terceiro capítulo tem como foco analisar a identidade sionesa. As identidades das 

freiras desta Congregação são interligadas aos estudos recentes das identidades de indivíduos 

religiosos. A justificativa para a associação é que os indivíduos religiosos, e nisso se coloca 

um expressivo número de agentes, estão cada vez mais mesclando diferentes ritos e práticas 
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de tradições religiosas distintas, ressemantizando-as e, e tal maneira, vivenciando-as. Este 

comportamento, relativamente novo, é encontrado também na CNSS. Entretanto o que o torna 

passível de análise sociológica na Congregação é que ele se estende aos indivíduos que 

frequentam e se relacionam com a CNSS modificando a percepção destes indivíduos em 

relação aos judeus e Judaísmo. Outro fator que sobressai é que a Congregação utiliza as 

práticas e ritos provenientes da cultura judaica com uma ressemantização voltada aos 

interesses próprios, ou seja, católicos.  

 Por fim, nas considerações finais estão arroladas as conclusões que a pesquisa 

proporcionou que de maneira alguma são definitivas. As abordagens levantadas neste tópico 

da pesquisa pretendem também auxiliar na compreensão das instituições religiosas no estado 

de Sergipe, sobretudo no que se refere ao estudo das identidades religiosas no estado.  
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CAPÍTULO 1 

Religiosidade nos dias atuais 

É impossível deixar de notar as mudanças que ocorreram no campo religioso no 

último século. Pressionadas pelas alterações sociais, políticas e tecnológicas que afluiram, 

elas não deixaram de passar por transformações nas mais variadas denominações, situação 

que não foi – e não é – algo restrito a uma única religião. Judaísmo e Catolicismo as duas 

religiões que dão a base social desta pesquisa tiveram seu quinhão de reviravoltas, algumas 

maiores, outras menores. Segundo Joanildo Burity nos dias atuais não é mais possível atribuir 

generalizações duradouras ou categóricas (BURITY, 2002, p. 30) às religiões por motivos que 

vão desde a não permanência dos filhos nas religiões dos pais, até a permanência dos filhos 

nas religiões dos pais, contudo com ressemantizações que levam os pais a não reconhecerem 

sua religião. Então como observar as religiões nestes dias? Principalmente porque existem 

outros valores, além dos religiosos, que agora ditam também as normas para as religiões, ou 

melhor, para os especialistas religiosos
4
 que cuidam de sua continuidade.  

 No entanto este não é o único questionamento por detrás de toda perspectiva, é 

imprescindível ir além e descobrir se a religião ainda tem espaço na atualidade, ou seja, dentro 

de um cenário que relega a religião ao ambiente particular e privado, qual a posição desta na 

sociedade hodierna? Ainda existe lugar para a religião diante de outras explicações, éticas, 

morais, ecológicas ou ideológicas e plausíveis do mundo? E para aqueles que acreditam que a 

religião ainda é o fio condutor da vida, que ainda veem a religião como a detentora das 

explicações das vicissitudes, como é ser religioso nestes casos? Há alguma característica 

específica que possa ser encontrada em indivíduos de denominações diferentes que, no 

entanto, são típicas da religiosidade moderna? Para além disso há um campo religioso plural 

ou um campo repleto de composições religiosas individuais constituídas a partir de um campo 

religioso plural? E por fim onde se encaixa, se for possível, a Congregação Nossa Senhora de 

Sion?  

 Em todos os casos, para analisar as religiões nos dias atuais é preciso ter sagacidade 

para observar quais as tensões existentes entre as diferentes religiões no momento em que 

                                                
4  O termo especialistas religiosos tem por fundamento o conceito criado por P. Bourdieu. Para este sociólogo 

significa um “corpo de especialistas religiosos, socialmente reconhecidos como os detentores exclusivos da 

competência específica necessária à produção ou à reprodução de um ‘corpus’ deliberadamente organizado 
de conhecimentos secretos (e portanto raros)” (BOURDIEU, 2009, p. 39).  
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estas se encontram na vivência dos indivíduos, e como estes contornam, evitam ou até mesmo 

não percebem  os embates da duplicidade religiosa. O cientista social ao conhecer mais 

detidamente uma dada religião conhece não só o campo de atuação desta, como também a 

dinâmica de suas regras, de seus especialistas, os bens que compõem a simbologia e a 

tradição, e neste sentido os limites que tornam factíveis as tensões que emergem. Como bem 

salientou Bourdieu, 

Os limites são, aqui, fronteiras a serem atacadas ou defendidas com todo o ardor; 

além disso, são fixadas por sistemas de classificação que são menos instrumentos de 

conhecimento do que instrumentos de poder subordinados a funções sociais e 

orientados, mais ou menos abertamente, para a satisfação dos interesses de um 

grupo. (BOURDIEU, 2008, p. 442) 

 Agregam-se para as tensões que estão vinculadas à dogmática as complexidades 

subjacentes à ruptura com a religião e, por que não à continuidade. Do instante em que o 

sujeito vivencia práticas de diferentes denominações religiosas sem, no entanto, abdicar da 

religião na qual foi criado propicia uma intensificação da diversidade intra-religiosa. Com o 

intuito de manter os fiéis sempre em contato com a igreja os sacerdotes, teólogos e a 

membresia especializada necessitam de conhecimentos administrativos para evitar uma 

evasão. Esse “corpo de especialistas religiosos”, para usar a expressão de Bourdieu (2009, p. 

39), organiza, disponibiliza e oferta os bens simbólicos que mantêm o grupo de fiéis coeso. 

Por detrás desta organização empresarial é preciso lembrar que o que sustenta os fiéis nas 

fileiras é a satisfação do gosto do cliente, ou seja, do fiel. É comum observar nas conversas 

entre os fiéis que se o padre ou o pastor for muito inflexível em relação a algumas concessões 

aqueles mudam de igreja. Embora o fiel não tenha grande poder individual e decisório na 

igreja, o gosto e comportamento deste é primordial para as decisões centrais do corpo 

eclesiástico nos dias atuais, cita-se como exemplo recente a “autorização” por parte do Bento 

XVI o uso de preservativos nas relações sexuais. Os especialistas precisam coordenar a oferta 

a partir da demanda dos bens (i)materiais, simbólicos, a fim de tornar legítima a conquista 

destes bens pelo fiel e, consequentemente, ao satisfazê-lo com a “conquista” se sentirá distinto 

dos demais e permanecerá na denominação que ele conseguiu distinguir-se.   

 Outro fator a ser considerado é que a relação entre oferta e demanda ocasiona uma 

imposição simbólica (BOURDIEU, 2008, p. 216), ou seja, consome-se a oferta cultural e 

religiosa, no caso proveniente da Congregação Nossa Senhora de Sion, com o intuito de fazer 

parte de um grupo que afirma prezar pela tolerância religiosa. Isto fica evidente na fala dos 

leigos que frequentam a Congregação. Ao questionar uma das pessoas que visitam com 
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assiduidade a CNSS sobre o motivo que a leva foi obtida a resposta de que “é preciso ajudar 

as irmãs a espalhar a tolerância aos judeus, a gente precisa se mostrar pro resto dos 

católicos que aceitamos os judeus”. Neste sentido percebe-se que a CNSS criou em seus 

adeptos uma expectativa de que ao se apoiarem num grupo católico tolerante aos judeus 

ganharão visibilidade diante dos outros grupos religiosos, sejam eles católicos ou não, e assim 

projeção social. O que se infere disto é que foi constituído um gosto pela tradição judaica na 

qual os fiéis que simpatizam com esta posição ideológica, que até pouco tempo atrás não 

existia dentro da Igreja Católica, começam a se aproximar e usam dos artifícios atuais de 

comunicação para a difusão da idealização conceitual da CNSS.  

 A aceitação pública, por parte das freiras de Sion, de características da tradição judaica 

no cerne no Catolicismo e o realçamento destas práticas é o que distingue das outras 

congregações. É vital destacar este ponto porque a congregação precisa se mostrar para ser 

conhecida e reconhecida. Deve-se fazer presente diante do rol de novas opções religiosas que 

os jovens podem escolher. Deve vender sua ideologia tais quais as outras denominações 

vendem. É preciso falar a linguagem dos jovens, uma linguagem que contem uma 

multiplicidade de inovações, de modernidades, por vezes contraditórias, no trato com o 

mundo e com os agentes sociais. As diversas denominações religiosas precisam criar 

estratégias e produtos para seu funcionamento coerente com o panorama dinâmico dos dias 

atuais. Neste campo religioso atual marcado pela fluidez e instabilidade no que toca às 

práticas, aos comprometimentos, às adesões longas em alguma religião, impera a vontade e o 

gosto dos fiéis, estes quando não estão satisfeitos simplesmente migram para outra religião, 

ou para outra igreja dentro da mesma religião, ou muda a forma de se relacionar com a 

religiosidade, isto é, compila aquilo que considerou útil, agradável e constrói uma 

religiosidade individualista para ser praticada no interior do quarto.  

 Para que as grandes religiões não percam seus adeptos precisam flexibilizar algumas 

práticas, alguns ritos, permitir outros que antes eram proibidos. Cecília Loreto também 

chegou a esta mesma conclusão em um de seus artigos, onde para a autora as características 

marcantes do Catolicismo contemporâneo são o “reavivamento e a diversificação da prática e 

das crenças com possível afastamento do discurso oficial e institucional” (MARIZ, 2006, p. 

65). Ainda segundo a autora “as próprias campanhas e movimentos da igreja promovem a 

maior diversificação na forma de viver o Catolicismo seja com a Modernidade ou outras 

vertentes religiosas” (MARIZ, 2006, p. 65). Outro autor que corrobora esta argumentação é 

Lísias Negrão o qual declara que “na atualidade as duplicidades [religiosas] não só se mantêm 
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como aumentam e diversificam” (NEGRÃO, 2008, p. 124), portanto este desenvolvimento 

está totalmente vinculado ao gosto dos agentes que criam suas religiosidades baseados na 

agregação de valores, práticas, ritos, obtidos na peregrinação nas diferentes vertentes 

religiosas.  

 Defronte deste panorama onde a ordem do dia é basicamente viver a religiosidade que 

lhe agrada, que lhe satisfaz e que esteja de acordo com seus limites pessoais, surgem outras 

religiões, ou se preferir, outras opções de explicação do mundo. Para o entendimento destas 

inflexões é preciso ter em mente que o pluralismo atual deve ser visto como um caminho 

bifurcado, porém não excludente. De um lado o pluralismo religioso, com todas as opções de 

religiões, e incluem-se neste leque as compilações criadas pelos sujeitos. Do outro lado, o 

pluralismo de “explicações do mundo não religiosas”, o que não significa que não sejam 

praticadas como religiões. No primeiro caso o mundo plural em termos religiosos sempre 

existiu, o que pouco ocorria eram as interações sociais entre fiéis de diferentes credos, e 

quando isso acontecia em grande parte das vezes havia conflitos hostis entre os indivíduos. 

No segundo caso o que acontece é que na atualidade surgiram outras explicações para o 

mundo e para o fim último do homem. Explicações éticas, morais, filosóficas, ecológicas, 

igualitárias concorrem frente a frente com as religiosas, e em diversos exemplos se mesclam e 

como nas religiões constroem explicações múltiplas segundo as afinidades eletivas 

(BOURDIEU, 2008, p. 225; LÖWY, 1989, p. 13) dos sujeitos e entre os sujeitos.  

 Uma análise bastante sólida em relação às movimentações religiosas é feita por 

Danièle Hervieu-Léger em seu livro “O peregrino e o Convertido” (HERVIEU-LÉGER, 

2008). Nesta obra a socióloga trás à tona reflexões que ponderam sobre os jovens nas 

religiões, sobretudo no Catolicismo. Contudo numa estruturação periódica alocam-se os 

estudos de Danièle num segundo estágio da Modernidade
5
. Na análise da autora os jovens 

criam sua religião de acordo com as vivências, com as experiências obtidas, eles passam a 

interiorizar os fragmentos das outras religiões e exteriorizá-los que acordo com a significação 

que deram.  

                                                
5 O que poderia ser chamado de primeiro estágio é o período histórico que comporta as mudanças sociais, 

políticas e religiosas, notadamente associadas a Revolução Francesa, neste momento as religiões passam por 

crises que as afetam em termos de logísticas humanas e dogmáticas, a ciência alcança níveis de explicações 

mundanas jamais vistos antes. Já por segundo estágio entende-se o período no qual as religiões novamente 

encaram transformações sociais a partir de meados de 1960 e estes modificam os comportamentos 

religiosos, seja para o retorno ao fundamentalismo e ressurgimento de movimentos ativos ou para as novas 

configurações religiosas devido a liberdade obtida pelos jovens e consequentemente uma religiosidade 

individualista.  
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Para esta autora a velocidade das mudanças ocorridas na sociedade em meados do 

século XX influiu na multiplicação das crenças, ou seja, numa pluralidade religiosa moldada 

na maneira polivalente comum aos dias atuais, nas palavras da autora, uma “religiosidade 

associada ao individualismo” (HERVIEU-LÉGER, p. 2008, p. 21). A mesma velocidade 

também criou na sociedade tensões, preocupações decorrentes das incertezas do mundo 

moderno, da fragilidade das relações sociais, sobretudo no núcleo familiar.  

Os indivíduos – sobretudo os jovens neste caso –, neste ínterim, começam a buscar 

suas próprias experiências religiosas, experimentam maneiras diferentes de se relacionarem 

com o sagrado, para eles não faz mais sentido e não é mais legítimo permanecer com/em 

apenas uma única denominação religiosa, fazem passeios, peregrinações nas religiões a fim de 

conhecer novas formas de se sentir realizado espiritualmente.  

 Tanto quanto para Hervieu-Léger (2008), Armstrong (2001), Hobsbawm (1995), 

Rattner (1977), Novaes (2006) os jovens encabeçaram as mudanças sociais nas décadas de 60 

e 70 do século passado e Bourdieu condensa este espírito revolucionário na seguinte 

afirmação 

Los conflictos generacionales oponen no clases de edad separadas por propiedades 
de natureleza, sino habitus producidos según modos de generación diferentes, es 

decir por condiciones de existencia que, oponiendo definiciones diferentes de lo 

imposible, de lo posible y de lo probable, hace que unos experimenten como natural 

o razonable unas práticas o aspiraciones que los outros sienten como impensables o 

escandalosas, y a la inversa. (BOURDIEU, 2007, p. 101)6. 

 Para os jovens deste período permanecer no campo religioso tradicional aos quais 

estavam inseridos era como Bourdieu ressaltou “impensável”, era resignar-se a desenvolver 

“disposições que funcionavam fora do tempo e onde as práticas estavam objetivamente 

inadaptadas às condições presentes, estavam velhas e ultrapassadas” (BOURDIEU, 2007, p. 

101) assim uma das bases societárias mais afetadas por estas mudanças desencadeadas pelos 

movimentos juvenis foi a religião, isto não remete apenas aos dogmas mas também como os 

jovens começavam a interagir com as religiões. Os jovens não tinham apenas um leque de 

opções religiosas às quais podiam se vincular tinham também a alternativa de misturar as 

práticas e ritos de religiões que julgavam convenientes. 
 

                                                
6  “Os conflitos entre gerações não opõem classes de idade separadas por propriedades de natureza, senão 

habitus produzidos segundo modos de gerações diferentes, isto é por condições de existência que, opõem 

definições diferentes do impossível, do possível e do provável, faz com que alguns experimentem como 

natural ou razoável umas práticas ou aspirações que os outros sentem como impensáveis ou escandalosas, e 

o inverso”. Tradução própria.  
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Importante ressaltar que estes mesmos jovens, impelidos pelas mudanças tinham que 

definir um posicionamento defronte das instituições religiosas, o que equivalia a 

(re)apropriar-se das práticas que iriam desempenhar, seja para se desvincularem por completo 

das religiões, ou mesmo para abraçar e defender veementemente a religião que já pertenciam. 

(NOVAES, 2006, p. 145) 

 Do melting pot
7
 religioso criado pelos jovens ao se relacionarem com as religiões 

percebe-se o uso do sincretismo nas práticas destes agentes, mesclando nestas compilações 

práticas, valores e disposições de religiões distintas ressemantizando-as para suas 

necessidades espirituais, algo que para os ortodoxos destas denominações é impensável. 

(NOVAES, 2006, p. 136-7)  

 Logo, pode-se agregar um novo olhar à reflexão feita por Bourdieu quando este autor 

afirmou que “os conflitos mais encarniçados, e também os mais fundamentais, opõem cada 

grupo aos seus vizinhos imediatos, justamente os que ameaçam de modo mais direto sua 

identidade” (BOURDIEU: 2009, p. 168), ora na configuração que os novos agentes religiosos 

fazem, quando incorporam práticas rituais de diferentes religiões pulverizam os limites 

imediatos, cabe analisar se os pontos que poderiam levar a conflitos também são anulados. 

Em outras palavras, os jovens na busca, nas diversas manifestações religiosas, pela 

experiência com o sagrado de maneira satisfatória às suas necessidades espirituais não 

percebem mais os agentes das outras religiões como indivíduos que tendem a ameaçar a sua 

identidade, e caso exista ameaça, tal qual foi fácil experimentar desta religião logo cambiará 

para outra onde não terá suas necessidades espirituais cerceadas ou determinadas 

coercitivamente por uma instituição ou pelos especialistas que a organiza.   

 Algumas reflexões acerca do pluralismo religioso propostas por Peter Berger são 

merecedoras de análise. Para este autor o pluralismo não fica limitado ao campo inter-

religioso, ou seja, entre as diferentes religiões e/ou divisões internas às denominações. 

Surgiram novos adversários os quais competem igualmente para tentar dar uma explicação 

plausível do mundo, que faça sentido, que tenha relevância para os indivíduos. Estas novas 

instâncias religiosas podem ser exemplificadas com os movimentos ideológicos 

revolucionários, nacionalistas (BERGER, 2004, p. 149). E neste sentido o autor é taxativo em 

declarar 

                                                
7 Melting pot é uma metáfora usada para caracterizar uma sociedade heterogênea que, no entanto, tenta 

homogeneizar sua sociedade, um termo que pode ser usado em português e que se aproxima do significado 

original é “multicultural” ou “multiculturalismo”.  
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...os ex-monopólios religiosos não podem mais contar com a submissão de suas 
populações. A submissão é voluntária e, assim, por definição, não é segura. Resulta 

daí que a tradição religiosa que antigamente podia ser imposta pela autoridade, agora 

tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser “vendida” para uma clientela que 

não está mais obrigada a “comprar”. A situação pluralista é, acima de tudo, uma 

situação de mercado. (BERGER, 2004, p. 149) 

 Ora, se o que predomina no mercado religioso é a pluralidade, e nesta pluralidade está 

inclusa a não obrigatoriedade de uso dos bens dispostos pelas instituições religiosas 

tradicionais infere-se que quanto maior a gama de bens sagrados em exposição numa dada 

instituição maior será a chance de atrair o consumidor. Ou seja, falar a língua religiosa do 

outro também atrai membros para os bancos das igrejas. Ainda de acordo com as leis de 

mercado, nas quais o que é determinante é o poder de atração sobre os indivíduos, percebe-se 

que para os jovens um agregador de valor, algo que estimula a adesão a uma instituição 

religiosa é a linguagem utilizada pelas igrejas, contudo estas devem saber usar os meios 

tecnológicos para cativá-los.  

 Uma vez falando a linguagem moderna aos jovens, estes mesmos jovens estimulam o 

que apresenta-se como um upgrade na utilização dos bens religiosos pelos fiéis em geral. 

Estes bens são encontrados em ambientes que há algum tempo atrás não era imaginado pela 

comunidade religiosa. Atualmente é possível comprar estes bens em shoppings, lojas pelo 

centro da cidade, e em lojas especializadas (ORO; STEIL, 2003, p. 309), contudo, estas 

últimas não expõem em suas vitrines artigos religiosos apenas de uma denominação, há uma 

amálgama, uma miscelânea de bens, que em alguns casos situam-se em lados opostos do 

campo religioso.  

 E como se configura a Igreja Católica neste campo plural e necessitado de bilingües 

religiosos? Pode-se começar afirmando, como já foi dito anteriormente, que a partir do 

Vaticano II a Igreja se mostrou aberta à tradição judaica. Assim houve aproximação por 

alguns agentes católicos aos bens religiosos judaicos, neste sentido vale analisar como é o uso 

destes bens, o que simbolizam e como eles influenciam no cotidiano das freiras da CNSS. 

Peter Berger é bem incisivo em seu livro Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido  

Se quiserem sobreviver, as Igrejas devem atender sempre mais aos desejos de seus 

membros. A oferta das Igrejas deve comprovar-se num mercado livre. As pessoas 

que aceitam a oferta tornam-se um grupo de consumidores. Por mais que os 

teólogos se ericem, a sabedoria do velho ditado comercial - “o freguês tem sempre 
razão” - impõe-se também às Igrejas. Elas nem sempre seguem o ditado, mas 

frequentemente o fazem. (BERGER, 2004a, p. 61) 

 A partir deste ponto a argumentação de Joanildo Burity, na qual o autor afirma que 



28 

vários outros pesquisadores têm analisado a passagem/transição do religioso por lugares 

sociais onde eram imprevistos, ou fora da lógica religiosa (BURITY, 2007, p. 37), é vital para 

a percepção da nova dinâmica do campo religioso contemporâneo. E neste ínterim constata-se 

que a configuração ornamentária existente na residência das freiras de Sion leva a crer que, 

inicialmente a CNSS também organiza seu espaço baseada nesta concepção, e num segundo, 

pelo menos de forma simbólica, há uma possível mudança comportamentária entre elas.  

 Volta-se a salientar que há possibilidade de agentes religiosos cristãos – inseridos em 

congregações reconhecidas oficialmente pelo Vaticano – de exercerem e desenvolverem, 

concomitantemente, um habitus religioso que provém de outra denominação religiosa, mesmo 

que haja um limite ao qual estes agentes não podem ultrapassar. Deve-se ter em mente que 

este limite é imposto pela estrutura religiosa do Catolicismo que pretende manter 

inquestionáveis seus dogmas fundamentais.  

 Também é possível afirmar que a bipolarização religiosa que é percebida nas freiras de 

Sion pode ser associada a mudanças sociais maiores, dentre elas está a secularização estatal e 

a individualização da religião ou práticas religiosas. Logo, este espaço híbrido encontrado na 

residência da CNSS/SE torna factível compreender que dentro da instituição religiosa 

católica, reconhecidamente a maior religião monoteísta do Ocidente, é possível a seus fiéis 

desenvolverem processos religiosos que se aproximam do que os autores da Sociologia da 

Religião8
 atuais chamam de religiosidade individual, subjetiva. Mesmo que estes aspectos não 

sejam estranhos a outras religiões, ou seja, tanto no Islamismo, Budismo, Confucionismo e 

Judaísmo a diversidade interna é grande, não há uma regra geral e única a ser seguida por 

cada um dos membros destas religiões. O que diferencia o Catolicismo destas outras é, como 

foi salientado por Mariz, “é o grau de diversidade dentro de uma única igreja sob uma única 

liderança. Na verdade, o Catolicismo é uma igreja dentro de uma religião mais ampla e 

diversa que é o Cristianismo”(MARIZ, 2006, p. 57).
 

 
Há a necessidade de evidenciar também que o desenvolvimento de processos 

religiosos paralelos dentro do Catolicismo se avolumou bastante após a liberdade religiosa 

advinda com a modernização da cultura Ocidental. O peculiar desta situação é que os agentes 

religiosos católicos vivenciam religiosidades de outras denominações e as consideram 

plausíveis e compatíveis com o Catolicismo. Essa amálgama religiosa no âmbito individual 

                                                
8 Cita-se por exemplo Peter L. Berger, Danièle Hervieu-Léger, René Luneau, Patrick Michel e em âmbito 

brasileiro tem-se Emerson Giumbelli, Carlos Alberto Steil, Joanildo Burity, Faustino Teixeira entre outros.  
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torna, com um pouco de exagero, todos os ritos e práticas passíveis de se tornarem objetos de 

uma religiosidade constituída de maneira plural. Recorda-se que ao agente religioso, seja qual 

for a denominação a que pertence e num contexto histórico onde é facultado a liberdade 

religiosa subentendendo-se daí também a pluralidade, tal agente pode inter-relacionar 

qualquer aspecto de uma dada religião a aspectos de outra e criar sua  religiosidade individual. 

O mesmo é facultado aos indivíduos que frequentam por exemplo o Catolicismo, muito 

embora e a depender do grau de inserção deste indivíduo na hierarquia católica haja alguns 

preceitos que não podem ser questionados.  

 Não restam dúvidas que nos dias atuais o sujeito possui à sua disposição uma gama 

enorme de opções seculares e religiosas. E ainda que as igrejas estejam passando por um 

esvaziamento generalizado isto não significa que a religião esteja fadada ao fim absoluto 

(BERGER, 2004a, p. 48). Diante deste panorama a abordagem feita por Joanildo Burity é de 

grande relevância. Qual o local da religião na Modernidade? (BURITY, 2007, p. 21) O autor 

vê duas possibilidades de caminhos para a religião na sociedade contemporânea. No primeiro 

a religião volta às origens e mantém um posicionamento fundamentalista no sentido de 

retornar às suas fundamentações iniciais ou, no segundo estabelecer um diálogo com a 

Modernidade, usando daquilo que for necessário para um upgrade, uma atualização, ou na 

linguagem mais conhecida no meio religioso um aggiornamento sem que perca sua essência 

(BURITY, 2007, p. 25-6). Tal autor ainda destaca que mesmo os grupos religiosos que 

optaram em não se renderem à Modernidade têm uma postura conservadora usam os 

subterfúgios modernos para evitar um colapso total (BURITY, p. 41) 

1.1 – Crise de Sentido 

 Há, porém, outro complicador para os agentes sociais: o pluralismo religioso 

ocasionou e ocasiona crises de sentido nos indivíduos. Quando se detêm mais profundamente 

na análise das religiões nos dias atuais se verifica que há inúmeras opções de vertentes 

religiosas, diferente do que havia há um século e meio atrás mormente no Ocidente. Ao 

indivíduo é dada a oportunidade de escolher, então qual escolha deve ser feita, principalmente 

se tiver em mente que a opção feita poderia ter sido outra. No estudo feito por Peter Berger o 

problema central que leva os indivíduos a desenvolverem crise de sentido é o pluralismo atual 

(BERGER, 2004a, p. 49). Como  havia sido dito acima o pluralismo já tinha existido antes, o 

que o diferencia do atual são três fatores importantes que foram apontados por Peter Berger, 

são eles, a abrangência, a velocidade e o relativismo (BERGER, 2004a, p. 50). A abrangência 
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cada vez é maior, os grupos societários que são envolvidos são grandes e não estão mais 

restritos a localidades. As religiões que estão disponíveis tentam fazer com que grandes 

parcelas da sociedade se vinculem a sua religiosidade. Para que as religiões alcancem seus 

objetivos de maiores adesões é imprescindível velocidade nos meios de informação e 

tecnológicos, para que os neófitos sintam-se ligados às ações que são desenvolvidas nas 

igrejas e templos, é necessário criar um ambiente que se sintam acolhidos e estejam “entre 

nós” para usa a expressão de Peter Berger (BERGER, 1973, p. 65). Isso para não entrar na 

questão da plausibilidade
9
 que deve existir no dogma da igreja escolhida pelos indivíduos. Ao 

unir a abrangência citada e a velocidade nas interações sociais surge o relativismo. Assim, não 

existe certo ou errado, verdadeiro ou falso, existem diferentes pontos de vistas que os agentes 

sociais desenvolvem de acordo com a biografia de cada um. Por fim na junção destes três 

fatores, abrangência, velocidade e relativismo, os indivíduos podem criar e desenvolver crises 

de sentidos, o mundo que para eles era estável pode e é questionado por outras visões de 

mundo.  

 Portanto, as estruturas de plausibilidades que auxiliavam a estabilidade identitária dos 

agentes sociais, e que devido à nova dinâmica no campo religioso, sofrem alterações levando 

os agentes a crises de sentido. Entretanto Peter Berger adverte que estes processos de crise 

não devem ser compreendidos apenas como processos psicológicos, é preciso relacioná-los 

com a “infra-estrutura específica estabelecida pela sociedade industrial moderna” (BERGER, 

2004, p. 162). Não obstante os indivíduos escolhem participar de uma denominação religiosa, 

ou de grupos sociais não religiosos que apresentam explicações do mundo, mas não podem 

estar seguros de que a opção feita é a melhor. Tal configuração insere duas situações 

complexas, de um lado a crise de sentido nos indivíduos, crise desencadeada pelas várias 

opções atuais e que são escolhidas de maneira subjetiva. Por outro lado as instituições 

religiosas vêem esvaziar as igrejas e templos, consequência de um mundo “exterior” atraente, 

com diferentes formas de vínculos para os quais não são obrigatórios os votos de fidelidade e 

exclusividade, o que não significa dizer que os votos não sejam estimuladas (BERGER, 2004, 

p. 173).  

 Tendo abordado a pluralidade religiosa deve-se afunilar a análise para o âmbito das 

relações sociais entre o Catolicismo e o Judaísmo, é importante relembrar que historicamente 

                                                
9 O conceito de Plausibilidade é tirado de Peter Berger e diz respeito “aquilo que as pessoas realmente acham 

digno de fé, das idéias (sic) sobre a realidade […] e estas noções continuam nos sendo plausíveis, em 

grandíssima parte, porque os outros continuam a afirmá-las” (1973, p. 53) 



31 

estas relações sempre foram conturbadas, em alguns períodos mais em outros menos. Na 

história recente, principalmente pós-Concílio Vaticano II, as relações cristãs-judaicas tiveram 

uma relativa melhoria. Tal ocorre devido a Declaração Nostra Aetate
1 0

 na qual estão incluídas 

afirmações que ligam o Catolicismo ao Judaísmo. Neste documento apresentado à 

comunidade católica – clero e leigos – o discurso apresentado é que a Igreja aceitou 

publicamente resquícios da tradição judaica no âmago do Catolicismo. Esta aproximação à 

tradição judaica possíbilita, permite e legitima aos fiéis católicos apropriação e incorporação 

dos bens religiosos judaicos que se assemelham às suas práticas cotidianas católicas e que 

julgam corretas para a sua religiosidade. Claro que tanto a incorporação quanto a apropriação 

devem seguir a normatização imposta pelo dogma cristão, ou seja, há um limite, uma barreira 

que não pode ser cruzada sob pena de não ser considerado cristão.  

 Embora a aceitação pública de características judaicas no cerne da tradição católica 

deixe subentendido que o clero deveria ter mais um dever, ou seja, tentar modificar o habitus 

católico perante os judeus, é difícil encontrar agentes religiosos com este comportamento. 

Mesmo que importantes personalidades católicas atuais declarem que o antissemitismo é uma 

“atitude corrosiva para a boa alma cristã”, tal postura não será abolida repentinamente, foram 

anos inculcando na mentalidade da massa católica que os judeus deveriam ser dizimados. 

Apagar da “memória coletiva”11
 algo tão profundamente gravado é trabalho árduo, envolve 

desenvolver posturas de interiorização do respeito pelo Outro, de alteridade, mesmo que a 

religião do outro seja diversa. 

 Na declaração Nostra Aetate há, em termos claros, a intenção de melhorar as relações 

entre as duas tradições religiosas – Catolicismo e Judaísmo – contudo passados 46 anos do 

término do Concílio Vaticano II nada de substancial que levasse a ações práticas desta 

intenção foi desenvolvida pelo Vaticano. Mesmo com declarações importantes tais como a 

negação do deicídio cometido pelos judeus. A atribuição de deicídio praticado pelos judeus 

custou a estes problemas de perseguições, massacres, sem contar com a difamação sofrida 

pelos cristãos em outros tempos, e na Modernidade pela mídia católica oficial (KERTZER, 

2003). Mesmo que a Igreja Católica afirme, no documento conciliar, que a atribuição de 

deicídio não pode ser aplicada a todos os judeus e que apenas uma pequena parcela da 

“liderança judaica” participou da morte de Cristo, pouco ou quase nada tem sido feito. 

                                                
10 A Declaração Nostra Aetate trata das relações da Igreja com as religiões não-cristãs. Foi a última declaração 

inserida nos Documentos do Vaticano II o qual ocorreu de 1962 a 1965. 

11 Ver por exemplo: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 

2006. 
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Importante frisar que no mesmo documento a Igreja afirma que a “liderança judaica” em 

nenhum momento histórico representou e expressou a vontade da população judaica como um 

todo.
12 

 
Ainda que a Igreja tenha admitido a continuidade de características judaicas na 

tradição católica ela não pode permitir uma entrada demasiada destas tradições no 

Catolicismo, o que levaria seus dogmas e verdades ao status de falíveis. Este pormenor deve 

ser preocupante para a liderança católica, pois a abertura total também faria a Igreja se 

destituir de sua posição auto-centrada e correr o risco de seus fiéis perceberem que esta não é 

a única opção detentora de uma explicação plausível para o fim último da existência humana.  

 Desta forma, busca-se as condições necessárias para tentar compreender a CNSS como 

uma síntese cristã-judaica inserida na Igreja, (re)descobrindo e aceitando as raízes judaicas do 

Catolicismo, trazendo à tona características que em outras épocas a Igreja Católica certamente 

faria questão de deixar para trás, para o esquecimento.  

 

                                                
12 Declaração Nostra Aetate. In: Documentos do Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1966, p. 619. 
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CAPÍTULO 2 

Congregação Nossa Senhora de Sion 

2.1 – História 

 A constituição e história desta congregação remonta à primeira metade do século XIX, ou 

mais precisamente no ano de 1843, por Teodoro Ratisbonne, filho de um banqueiro judeu. A criação 

da congregação faz parte de uma das muitas congregações femininas católicas que surgiram neste 

período (COMTE, 2002, p. 102). Seu fundador, Ratisbonne, participava ativamente da vida judaica 

na cidade de Estrasburgo. Ainda jovem manteve estreitas relações com cristãos apesar da não 

aceitação por parte de sua família. Batizou-se secretamente no Catolicismo em 14 de abril de 1827 

pela Senhora Humann (RATISBONNE, 1978, p. 4). No entanto permaneceu desempenhando 

algumas funções sociais judaicas mesmo após ter se batizado.  

 Quando Ratisbonne revelou aos seus familiares sobre sua conversão ao Catolicismo estes 

cortaram as relações pessoais com Teodoro. Pouco tempo depois a família reatou os laços com 

Teodoro e este entrou no Seminário de Estudos Superiores organizado pelo bispo de Estrasburgo. 

Curioso é que o bispo, Mons. Le Pappe de Trevern, tinha como intenção formar padres que 

pudessem combater, enfrentar a polêmica dos protestantes com a Igreja (RATISBONNE, 1978, p. 

4). Deve-se ter em mente que Estrasburgo é uma cidade fronteiriça com a Alemanha e que pela 

proximidade com este país, possuía grande contigente de protestantes que provinham de Kehl, 

cidade na margem oposta de Estrasburgo.  

 Neste sentido a disputa religiosa que predominava e ocorria nas margens do Reno era com 

maior intensidade entre católicos e protestantes. Isto se deve porque a Alemanha vinha de uma 

tradição protestante e a França católica há pouco menos de um século havia decapitado seu rei. O 

panorama religioso nesta região era conturbado e tanto para o Catolicismo quanto para o 

Protestantismo as fronteiras de seus limites deviam ser fortemente defendidas. A Igreja Católica 

percebia que havia uma evasão em suas fileiras e os protestantes angariavam converter novos 

adeptos, há que ressaltar que esta situação é específica da região. 

 Já o Judaísmo nunca foi para o Catolicismo motivo de preocupação em possíveis conversões 

de católicos em judeus, muito pelo contrário, os judeus que se convertiam em católicos a fim de 

fugirem das perseguições, se era uma conversão verdadeira ou não é assunto para outro momento. 

Assim, a Igreja precisava além de elevar a legitimidade do campo que perdia, devia diminuir o 
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êxodo dos fiéis para o Protestantismo. E no limiar da evasão, ou em outras palavras, no trânsito 

religioso dos católicos para o Protestantismo a IC se viu com a necessidade de criar estratégias as 

quais possibilitassem na formação de sacerdotes para se alinharem no front da luta com os 

protestantes.  

 É nessa perspectiva que o Mons. Le Pappe constitui seu seminário e direciona os estudos 

para que os sacerdotes tivessem especializados na doutrina protestante. Muito embora Ratisbonne 

tenha recebido esta formação dispensada no seminário de Le Pappe o caminho percorrido por 

Ratisbonne foi outro, ou seja, o intuito era auxiliar as famílias judias pobres de Estrasburgo com a 

educação das crianças. É bom frisar que para a Igreja Católica o Judaísmo não foi visto como uma 

religião competidora mas sim uma religião que devia ser superada pelos judeus a fim de alcançarem 

a “graça” e “salvação” eterna reconhecendo Jesus Cristo como o Messias e a Igreja Católica como o 

auxilio necessário para chegar ao Messias. Essa não preocupação da Igreja com o Judaísmo se dá, 

grosso modo, por dois motivos, o primeiro é na quase inexistência de proselitismo pelos judeus. Já 

o segundo tem conotações sociais, isto é, quem ousaria se converter ao Judaísmo e carregar o peso 

do estigma da palavra judeu em meados do século XIX? Dependendo da cidade ainda sofreria com 

o Tribunal do Santo Ofício. 

 Outro aspecto histórico que deve ser salientado é que Ratisbonne perpassa por três 

polêmicos papas os quais tiveram os papados marcados por posicionamentos sociais conturbados e 

com desfechos inusitados. Estes papas são Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII.  

 Quando Gregório XVI (Mauro Cappellari) ascende ao papado, Ratisbonne tinha recebido a 

ordenação sacerdotal há pouco mais de um mês13
. A História relata que o período deste papa foi 

estreitamente associado a uma repressão obscurantista, o qual via nas inovações modernas, tais 

como ferrovias, “máquinas infernais” (DUFFY: 1998, p. 219). Este posicionamento radical de 

Cappellari levou alguns fiéis católicos pela Europa a ver o altar papal como um altar déspota e 

opressor (DUFFY: 1998, p. 219). 

 Para o antropólogo Kertzer (2003), Capellari mesmo tendo consideráveis “capacidades e 

interesses intelectuais tinha também uma asfixiante perspectiva paroquial” (KERTZER: 2003, p. 

91). Quando assumiu o papado conhecia apenas Veneza e Roma e em sua juventude como monge 

foi censor de livros para a Inquisição. Ainda segundo este antropólogo o papado de Gregório XVI 

foi marcado por revoltas as quais foram controladas devido ao apoio intenso do exército austríaco. 

                                                
13  Teodoro Ratisbonne recebeu as ordenações menores em 28 de outubro de 1828 e a ordenação sacerdotal em 18 de 

dezembro de 1830.  
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Com o auxílio destas tropas que eram ordenadas pelo Príncipe Metternich, à época um dos homens 

mais poderosos da Europa, Gregório XVI derrotou as revoltas que insurgiram nos territórios papais 

e só conseguiu uma razoável estabilidade com a presença e patrulhamento intensivo destes exércitos 

nos estados que mantinham a Igreja atrelada ao poder político.  

 Porém Gregório XVI seguia uma linha dura na conduta sobre os judeus e publicou um édito 

que ordenava o gueto como localidade de moradia para todo e qualquer judeu. Início da 

incompatibilidade entre o Papa e o príncipe austríaco. A publicação deste édito levou o príncipe a 

escrever uma longa carta ao sumo pontífice. Nesta carta ele protestava contra a repressão aos judeus 

dispensada pelo papa (KERTZER: 2003, p. 100) a qual tornava um tanto quanto mais complexa a 

situação do poderio católico. Ora, revoluções nos estados papais, o advento da modernidade 

exaltando a racionalidade e tentando banir o mundo sagrado ao ostracismo, a expansão das ideias 

protestantes e agora um pedido de revisão das repressões aos judeus pelo mesmo homem que tinha 

ajudado na retalhação das revoluções e na estabilização dos estados papais não era algo a ser 

desprezado pelo papa.  

 O motivo da redação desta carta pelo príncipe está claro no livro de Kertzer, e neste 

momento se vê o embate entre duas potências, uma religiosa e a outra financeira. Metternich foi 

impulsionado a escrever a carta depois de uma solicitação do Barão Salomon Rothschild. 

Rothschild tinha recebido um apelo dos judeus para que este usasse sua influência para evitar o 

retorno aos guetos. Desde 1820 a Áustria fazia empréstimos com a família Rothschild, empréstimos 

consideráveis e que não podiam ser postos à prova. De mais a mais a relação entre Metternich e 

Salomon era estreita e bastante sólida, o que levou a uma amizade que durou décadas, sendo 

Metternich considerado tio ao ser citado nas cartas entre os irmãos Rothschild. O próprio 

Metternich fazia pedidos a Salomon para que este liberasse empréstimos aos seus familiares. 

(KERTZER: 2003, p. 102). Assim, o papa necessitava de apoio militar austríaco para manter o 

controle de seus estados, mas a Áustria precisava dos empréstimos de Salomon para manter o 

exército, logo deveria ser repensada a decisão da Igreja Católica de realocar os judeus no gueto. 

 Por outro lado na França o padre Felicité de Lamennais encabeçava um movimento que 

visava algo no mínimo curioso para o período. Lamennais pregava que tal qual o Estado a Igreja 

devia se libertar, devia se fazer valer da liberdade apregoada pela Revolução. Lamennais e seus 

adeptos lançaram um jornal que o slogan era “Deus e Liberdade” e que tinha como meta estabelecer 

uma igreja livre num estado livre (DUFFY, 1998, p. 219). Pode-se extrapolar a linha de pensamento 

e perceber esta liberdade para a Igreja como uma facilidade para educar seus sacerdotes e prepará-
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los para o embate com os protestantes. Liberdade para tornar inquestionável a vontade e legitimar a 

“superioridade” da Igreja Católica ao Protestantismo. Afinal a Igreja vinha de longo período ligada 

ao trono real das nações, agora, de acordo com Lamennais, devia libertar-se e de maneira análoga 

ao Estado secular tinha a incumbência em empreitar a organização, o controle e a expansão de 

limites físicos e humanos por si só. (DUFFY: 1998, p. 219-20) 

 O movimento encabeçado por Lamennais não obteve êxito, primeiro porque era uma 

pequena minoria que o apoiava, e tão logo o próprio Lamennais percebeu sua iminente derrota foi 

ao papa pedir perdão pelo ocorrido. O Papa Gregório XVI não estava disposto a ceder diante dos 

males da Modernidade e perder a estreita relação baseada no binômio trono-altar com a aceitação de 

aspectos do Estado Liberal.  

 Enfim, a postura inflexível de Gregório XVI o tornou ao mesmo tempo num complexo 

articulador e líder de difícil trato, como também num expansionista, caso possa usar o termo, da 

igreja tanto nas Américas quanto na Índia. (DUFFY: 1998, p. 221) 

 No entanto o sucessor de Gregório XVI, Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti) é eleito 

devido ao aspecto, em certa medida, liberal, aberto à Modernidade. Mastai-Ferretti se mostrou 

como um homem que tinha facilidade de fazer amigos até mesmo entre aqueles considerados 

anticlericais. Era patriota e acreditava que a postura rígida e reacionária de Gregório XVI tornava 

difíceis as relações com os estados papais. Como papa dirigiu implementações urbanas em Roma, 

tais como iluminação a gás e nos estados papais desenvolveu melhorias na agricultura e abriu 

estradas de ferro. Para os judeus foi o papa que aboliu a obrigatoriedade de assistir aos sermões 

cristãos. Porém a pergunta deve ser feita, qual era o limite de estado liberal de Pio IX? 

 A abertura à Modernidade liberal de Pio IX só durou até o ano de 1848, período que aflora 

diversas revoluções na Europa. Naquele momento foi exigido uma postura mais pontual do Papa, o 

qual deveria encabeçar uma espécie de cruzada contra a Áustria, nação bastante conservadora no 

Catolicismo e comandada pelo Príncipe Metternich. A expectativa depositada em Pio IX se tornou 

decepção, para aqueles que acreditavam que o papa seria o unificador da Itália e rumaria à guerra 

contra o exército austríaco. O lado conservador de Pio IX veio à tona, alegou que não faria guerra 

com uma nação católica – Áustria – e não lutou pela unificação italiana como era esperado. Logo o 

papa viu sua popularidade em franca decadência. Quando seu primeiro-ministro foi assassinado na 

escada da chancelaria, Pio IX teve que fugir disfarçado de padre comum, receioso de que o próximo 

assassinato seria o seu. O papa só retorna de seu exílio em 1850 e durante todo seu papado teve 

necessidade da ajuda do exército francês e austríaco.  
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 Embora o prestígio civil, político e externo do papa estivesse em baixa o prestígio religioso 

havia aumentado. Alguns clérigos o consideravam o último baluarte da civilização cristã que 

encabeçava a luta “contra os ateus e da luta a favor de Deus” (DUFFY, p. 225). Outro fator 

relevante de seu papado é que nele ocorreu o Concílio Vaticano I que dentre outras decisões está a 

da “infalibilidade papal”.  

 O terceiro papa que Ratisbonne esteve sob a tutela foi Leão XIII (Gioacchino Pecci). Pecci 

esteve desde 1846 a cargo da igreja na Bélgica, local onde teve alguns conflitos com a família real e 

foi afastado, a pedido desta família, restando a cidade de Perúgia na Itália para desempenhar suas 

atividades religiosas. Tanto Duffy quanto Kertzer afirmam que a carreira de Pecci tinha ficado 

estacionada e que incorrera ao ostracismo na cidade de Perúgia. Ambos consideram que para Pecci, 

Perúgia tinha sido um prêmio de consolação pela má administração na Bélgica.  

 Pecci foi nomeado cardeal em 1853 por Pio IX, embora ainda permanecesse no 

esquecimento. Pouco antes de morrer, Pio IX, tornou Pecci em camerlengo, o cardeal responsável 

pela administração da Igreja entre a morte de um papa e a eleição do sucessor. Pela tradição o 

camerlengo jamais era eleito papa. Porém este protocolo não foi seguido por Pecci.  

 Para Kertzer, Pecci alojado na cidade de Perúgia, relegado ao esquecimento e sua posterior 

nomeação a camerlengo faz parte de um jogo arquitetado pelo Pio IX e por alguns clérigos para a 

não tentativa de eleição de Pecci a papa. Pio IX e outros clérigos acreditavam que Pecci simpatizava 

com os liberais, o que não se confirmou (KERTZER, 2003, p. 211). Quando Pecci foi eleito adotou 

o nome de Leão XIII, este papa não foi menos rígido que seus anteriores. Via em Inocêncio III, um 

papa rigoroso da Idade Média, um modelo a ser seguido. 

 É possível perceber neste breve relato que no período que encobre toda a vida de Ratisbonne 

a Igreja Católica teve várias disputas internas, pelos cargos, pela postura política e social que seria 

adotada pela Igreja, se seria aberta ou não ao Liberalismo e à Modernidade. Pelos homens livres e 

liberais a pretensa legitimidade da Igreja de detentora de toda a “verdade” começou a ser colocada 

em xeque. Assim, se se abrisse para o Liberalismo a Igreja estaria colocando em risco e em 

questionamento a própria  perpetuação de seu dogma.  

 A dinâmica interna – conflituosa – ao campo religioso católico na qual se verifica a 

concorrência entre os diferentes especialistas, ou seja, entre os diversos clérigos que detinham a 

legitimidade dada pela Igreja Católica a produzir e reproduzir seus dogmas (BOURDIEU, 2009, p. 

50), mostra que os embates não aconteciam somente com outras religiões, a Igreja não era um bloco 
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monolítico de opiniões e consensos. O corpo de eclesiásticos envolvidos na organização, produção 

e manutenção da ordem religiosa estava ele próprio em conflito. O Estado Civil passava por 

mudanças significativas em sua estrutura social, o que transferia, indubitavelmente, aos agentes 

sociais a contingência de questionar ou não as autoridades religiosas às quais os Estados se 

dissociavam e as relegavam ao âmbito do individual.  

 Não era apenas o Catolicismo que tinha que firmar suas bases, os judeus estavam passando 

pelo processo de consolidação e adaptação decorrentes da emancipação política e social por eles 

recém adquiridas. Estes podiam, agora, viver de acordo com seus preceitos e tinham suas práticas 

ritualísticas liberadas para serem desenvolvidas. Apesar de ainda sofrerem perseguições usufruiam 

de melhores condições de vida neste período.  

2.2 – Novas legitimações no campo religioso europeu 

 Pode-se notar, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, que havia uma 

tríplice tentativa, entre os religiosos, de estabelecer e legitimar o novo campo religioso europeu. Ou 

seja, judeus tentando organizar a vida pós-gueto, os católicos numa cruzada para não perder mais 

fiéis e os protestantes na empreitada de converter mais adeptos. Havia pouco tempo que os judeus 

tinham recebido a liberdade de praticar a sua religião sem problemas. Em alguns locais o Judaísmo 

era uma religião livre e seus adeptos também buscavam delimitar seu campo religioso, fazendo uso 

de todo o capital material e simbólico pertencente ao Judaísmo. Em vários momentos convertendo 

os bens materiais em bens simbólicos, ou seja, em bens que os distinguem dos demais agentes 

religiosos. Estes bens se constituem em vestes, adornos para suas casas, em festas, não podendo 

esquecer a rede de relações firmemente estabelecidas entre os judeus de diversas áreas, baseadas no 

que Bourdieu chamou de “crédito de honradez”. (BOURDIEU, 2007, p. 192). Estabeleceram-se 

lojas judaicas, sinagogas foram abertas e o passeio livre dos judeus entre os cidadãos foi visto com 

maior freqüência.  

 Com a emancipação política os judeus puderam andar e manter relações sociais livres e 

públicas, fazendo uso de tudo aquilo que os caracteriza, no entanto os judeus se depararam com o  

outro lado da moeda. A emancipação trouxe uma preocupação que não havia entre os judeus mais 

praticantes, a assimilação dos jovens com o mundo moderno, com o distanciamento da religião e os 

casamentos mistos.  

 Já para uma parcela significativa de religiosos da Igreja Católica a emancipação dos judeus 

não poderia trazer benefícios à humanidade, eles deviam permanecer nos guetos, e para tanto, 
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Gregório XVI assim o fez.  

 Os católicos se viam duplamente ameaçados, os judeus com a liberdade recém-adquirida de 

um lado e os protestantes de outro, sendo que o embate de católicos e protestantes começou a ter 

uma freqüência maior. A Igreja Católica não gostava da ideia de lutar pelo espaço, pelo campo 

religioso que durante séculos havia tido predominância. Tentava a todo custo manter a estabilidade 

humana que começava a ruir. Os homens livres, emancipados, separados do binômio Estado/Igreja 

começavam a transitar de uma religião a outra, embora esta circulação não tivesse um fluxo 

volumoso e constante. Em outros casos estes homens se rendiam às garras do a “religião está no 

fim”.  

 Este conflito pelo homo religiosus, para usar a expressão de Eliade (ELIADE, 2008, p. 43), 

ocorria, sobretudo entre católicos e protestantes. Como já foi dito o proselitismo entre os judeus não 

era algo comum, muito pelo contrário era inconcebível para um cristão converter-se ao Judaísmo. 

Entre os mulçumanos e apesar de terem uma relativa proximidade no tronco lingüístico semítico 

também não aconteciam conversões ao Judaísmo. Mesmo sem conversões ao Judaísmo, os judeus 

também firmaram uma frente de batalha à Igreja Católica, começaram a questionar a autoridade da 

igreja no que concerne à estipulação, nos éditos, de locais determinados para habitação dos judeus, 

ou seja, os guetos (KERTZER: 2003, p. 97). Assim, quem concorria, e percebe-se isso claramente 

com os fatos históricos, ao homo religiosus era a Igreja Católica que via, a cada dia, conversões de 

seguidores ao Protestantismo.  

 Por fim a terceira tentativa de legitimação do campo religioso era dos protestantes que por 

sua vez tendiam a se distanciarem da “ostentação e gastos desnecessários, assim como o regozijo 

consciente do próprio poder” (WEBER: 2011, p. 63) que se fazia presente no comportamento do 

clero católico. Como bem notou Bourdieu as relações fronteiriças, mais próximas, vizinhas, entre as 

religiões são as que mais tendem a entrar em conflito pela proximidade das crenças (BOURDIEU, 

2009, p. 168), por estas semelhanças é que os valores culturais e identitários de cada religião devem 

ser bem definidos para não serem confundidos, acreditam os religiosos. 

 Feito este desvio histórico pode-se voltar os olhos para a atitude de Ratisbonne em 

converter-se ao Catolicismo, fato até considerado normal se os judeus não estivessem começando a 

gozar de liberdade religiosa. Era inaceitável então, para os judeus religiosos, que depois de sofrerem 

tantas perseguições pelos católicos, parentes e amigos ainda se convertessem ao Cristianismo 

exatamente no período que em era possível viver de acordo com a tradição judaica. Diante da 

conversão de Ratisbonne ao Cristianismo a família corta relações com o mesmo.  
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 Uma vez tornada pública a condição de cristão e sem ter a família tentando dissuadi-lo a 

voltar ao Judaísmo, Teodoro se empenha em constituir um grupo que pudesse ajudar os judeus 

menos independentes financeiramente. A concepção de ajuda que Teodoro tinha não era apenas 

financeira, mas também auxiliar religiosamente, sobretudo na conversão dos judeus, em especial as 

crianças, em cristãs, bem explícito fica na passagem que segue, […] trata-se de educar umas pobres 

meninas judias e transformá-las em cristãs. (RATISBONNE, s/d, 252).  

2.3 – Atividades da Congregação Nossa Senhora de Sion nos anos iniciais 

 Como dito anteriormente é notória a intenção primordial da congregação que Ratisbonne 

estava fundando, ou seja, o objetivo da Congregação Nossa Senhora de Sion era converter crianças 

judias ao Cristianismo.  

 Fundada a congregação as atividades transcorreram de acordo com o planejamento do 

idealizador no que se refere à conversão dos judeus em cristãos. Inicialmente a congregação não era 

o local mais apropriado para os judeus, já que se tratava também de conversão a outra religião. No 

entanto aqueles judeus que tinham pouco poder aquisitivo e não podiam fornecer uma educação 

exemplar aos filhos, confiavam suas crianças à congregação. O caráter de assistência social, bem 

como de conversão, da congregação era conhecido na sociedade parisiense. O padre Ratisbonne e as 

auxiliares educavam, alimentavam e davam moradia aqueles confiados e entregues à congregação. 

Como os judeus pobres não tinham o que dar aos filhos, os entregavam aos cuidados da 

congregação. Isso era uma prática razoavelmente comum aos judeus neste período dadas as 

circunstâncias de extrema pobreza e/ou perseguição religiosa.  

 Embora os judeus tivessem conquistado a emancipação civil há pouco tempo, nem todos 

dispunham de condições financeiras satisfatórias para sustentar uma família numerosa, ou de uma 

atividade profissional que possibilitasse arrumar emprego. Para estes uma saída era confiar na ajuda 

que o padre Teodoro ofertava na congregação.  

 Uma parcela dos franco-judeus pobres usavam desta estratégia para conseguir criar seus 

filhos. Porém, com o passar dos anos e com a ascensão do anti-semitismo político e racial, o que 

ocasionou novas perseguições aos judeus, tendo o ápice da perseguição na segunda grande guerra 

mundial, estes mudaram de motivo para confiar os filhos à congregação. O motivo agora era 

resguardar, proteger as crianças de possíveis e futuras perseguições anti-semitas, principalmente em 

ambiente europeu. As crianças, uma vez, sob a tutela de religiosos cristãos poderiam e seriam vistas 

como cristãs e não sofreriam com as manifestações anti-judaicas que pudessem se desenrolar na 
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cidade. Este comportamento mostra a maneira como os judeus usavam táticas para burlarem os 

percalços das perseguições, sobretudo às crianças. Em vários momentos estas crianças eram 

batizadas como cristãs. Tão logo as famílias judias resgatavam sua prole tinham que reverter a 

educação que havia sido dispensada pelos cristãos e os (re)inserir e (re)educar na tradição, na 

cultura e na religiosidade judaica.  

 Uma destas famílias ao ir buscar os filhos confiados à congregação teve que apelar 

judicialmente para reaver a guarda dos filhos. A Congregação Nossa Senhora de Sion responsável 

pela guarda de dois irmãos no momento em que a família veio buscá-los impediu a entrega 

alegando que as crianças tinham sido batizadas no Católicismo e o batismo deveria ser respeitado. 

Assim, a família Finaly entrou com uma ação na Justiça para reaver os irmãos. Este caso se tornou o 

mais célebre sobre o resgate das crianças deixadas à confiança da CNSS. Durante cinco anos o 

processo ficou tramitando na Justiça até que foi julgado e a sentença favorável à família Finaly, os 

garotos foram entregues e re-educados no Judaísmo indo morar em Israel. Este caso tomou 

dimensões tais que se tornou um filme contando toda a história dos irmãos Finaly. Devido a esta 

polêmica sobreveio a polarização da opinião pública francesa entre clericais e anti-clericais, 

sionistas e anti-sionistas, republicanos contra apoiadores do direito canônico.
14

 

 Este foi o estopim para a congregação fazer uma reavaliação do objetivo primordial criado 

por Ratisbonne, a conversão dos judeus. Era preciso mudar a intenção, a Europa ainda sofria com os 

problemas pós-guerra, sobretudo com a lembrança sempre viva do Holocausto. Para a Congregação 

seria como remexer em feridas não cicatrizadas permanecer com a intenção de converter os judeus 

ao Catolicismo, visto que a Igreja foi acusada de excessiva passividade diante da guerra, e de 

conivência com a chamada Solução final adotada pelo exército alemão (CARNEIRO, 2002, p. 79-

80). 

 Anos depois foi incluído nos documentos do Concílio Vaticano II uma declaração na qual a 

Igreja assumiu publicamente ter aspectos do Judaísmo no âmago do Cristianismo. Este mesmo 

documento aconselha aos cristãos a se relacionarem de maneira respeitosa e fraternal com os 

judeus, embora não faça menção de como aqueles devem ser re-educados para que o objetivo seja 

alcançado (DOCUMENTOS DO VATICANO, 1966, p. 613-621). 

2.4 – Congregação Nossa Senhora de Sion em Sergipe 

                                                
14 POUJOL, Catherine. Positions divergentes des prélats catholiques sur le baptême des enfants Finaly. In: 

http://bcrfj.revues.org/index53.html acessado em: 28/04/2011. 
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 Embora este tópico seja dedicado à análise da Congregação em Sergipe é primaz destacar a 

chegada da mesma no Brasil. A Congregação Nossa Senhora de Sion chegou no Brasil em 1889 na 

cidade do Rio de Janeiro, local onde fundaram o primeiro Colégio de Sion. Contudo, uma forte 

epidemia de febre amarela levou as freiras da Congregação a se mudarem para Petrópolis em 1890. 

Em 1901 fundaram o colégio de São Paulo em 1904, o de Campanha-MG em 1906, o de Curitiba-

PR em 1944 e o de Belo Horizonte-MG (LAGE, s/d, p. 7). Ainda segundo esta autora o 

estabelecimento destas unidades de ensino no Brasil se deu, mormente neste período histórico, 

porque a Igreja Católica viu a necessidade de aumentar as dioceses e controlá-las depois que o 

Estado Brasileiro deixou de reconhecer oficialmente o Catolicismo como religião do Estado no ato 

da Proclamação da República em 1889 (LAGE, s/d, p. 5). Com efeito, a Proclamação da República 

e “laicização” do Estado acarretaram a partir de 1890 o aporte de várias congregações religiosas, 

com um contingente marcante para as francesas e italianas.  

 A elite brasileira, do final do século XIX e início do século XX, que estava habituada a 

enviar os filhos para estudar na Europa, via a chegada de escolas européias para as filhas com 

grande interesse. Ao se solidificarem e se tornarem amplamente conhecidas estas instituições 

femininas para a elite brasileira, na primeira metade do século XX, tiveram a procura acentuada e o 

Colégio de Sion era um dos mais requisitados. Ex-alunas desta instituição fazem parte, nos dias 

atuais, da elite política e social do país. Para Angela Xavier (XAVIER, 2008, p. 104) a proposta 

sócio-educacional que ancorava o Colégio de Sion estava centrada em elementos que julga ser 

distintivos para a burguesia, ou seja, a atenção aos detalhes sutis, neutros, discretos e que além de 

determinarem a “qualidade” dos possuidores os legitimam como uma classe distinta, burguesa. Em 

suma, a Congregação Nossa Senhora de Sion, mais precisamente o Colégio de Sion, veio para o 

Brasil, assim como outros colégios e congregações católicas educativas, para empreender a tentativa 

da Igreja Católica em não perder fiéis no início do século passado por consequência da instituição 

da república brasileira “laica”. 

 A pesquisa sobre a CNSS em Sergipe pode ser dividida em dois momentos sócio-históricos, 

um primeiro que compreende a chegada e estabelecimento da congregação no estado e o segundo 

com a análise da congregação nos dias atuais, tendo como ponto de partida a casa sede em Aracaju, 

com sua ornamentação física e extrapolação para o habitus das freiras daquilo que a cultura judaica 

representa. É vital mencionar que na década de 60 do século XX, quando da chegada das freiras ao 

estado, ainda havia em Santo Amaro das Brotas uma coação para estar inserido no Catolicismo, essa 

violência simbólica pressionava os indivíduos a seguirem o tempo ditado pela Igreja. As jovens 

tornavam-se distintas ao se vincularem formalmente numa congregação religiosa, assim essa 
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diferenciação social propiciava às noviças uma mudança na hieraquia social, por vezes consciente 

por vezes não. Não obstante algumas jovens sentiam-se ainda atraídas a unirem-se a congregações, 

mormente fosse uma elitista. Porém, o que ocasionou a mudança do período inicial para o atual foi 

a massificação dos meios de informação, tecnológicos, televisivos, entre outros. Agregam-se a essa 

informação global e instantânea os movimentos sociais que lutavam pela liberdade de escolha 

religiosa, política e de expressão que tomavam âmbitos jamais vistos. Outro fator a ser ponderado é 

a perda de influência da Congregação Nossa Senhora de Sion via Colégio de Sion
15

 especialmente a 

partir do ano de 1970, quando algumas unidades escolares da Congregação fecharam as portas.  

 Neste sentido os eventos relatados no diário da CNSS do ano de 1966 a vinda da 

Congregação foi motivada por solicitações de D. José Vicente Távora
16

. Nas anotações do diário há 

a citação de vários contatos feitos por D. Távora e a Casa Generalícia pedindo a fundação de uma 

casa em Sergipe. Em janeiro de 1966 o pedido de D. Távora foi respondido e foram designadas as 

irmãs que fundaram a Congregação Nossa Senhora de Sion em Sergipe
17

, mais precisamente em 

Santo Amaro das Brotas, distante cerca de 40 quilômetros de Aracaju. Na carta enviada por D. 

Távora a Madre Maria Isabel (ANEXO A) o motivo do pedido de D. Távora era de ajuda na 

evangelização pelo nordeste brasileiro. Com a chegada das irmãs na região, na cidade de Salvador 

na Bahia, D. Eugênio Sales auxiliou no estabelecimento das relações sociais das freiras com as 

autoridades locais a fim de que as freiras ficassem bem relacionadas. Este capital social 

(BOURDIEU, 1980, p. 2-3) construído por D. Eugênio também é verificado nas anotações dos anos 

de 1967 e 1968 tendo como direcionador D. Távora. Ora é possível extrapolar a análise desta 

postura, pois demonstra que a Igreja Católica almejava estar próxima ao centro político dominante, 

isto é, a manutenção de estreitas interações sociais com o prefeito e com os políticos, embora na 

Constituição o Estado se afirme como laico mas na prática o que se observa é outra realidade, 

favorecia a Igreja em aspectos financeiros e de dominação. Esta postura que também foi exercida 

por D. Távora com o passar do tempo se torna rotineira pela CNSS no uso de bens públicos com 

                                                
15 O artigo “Exame de consciência, sentimento de culpa e formação de um habitus feminino” de Ângela Xavier de 

Brito é bastante esclarecedor acerca da temática. A autora é ex-aluna do Colégio de Sion e o artigo é encontrado no 

endereço eletrônico a seguir.   

http://revistas.pucsp.br/index.php/rever/article/view/6028/4374  acesso em: 11/05/2012.  

16 Dom Távora foi um bispo reformista e voltado às questões sociais brasileiras, amplamente conhecido como “bispo 
dos operários”. Tinha grande visibilidade no Brasil tanto no meio esclesiástico quanto no laicato. Era visto por 

membros do clero, sobretudo aqueles da ala conservadora, como um bispo demasiadamente progressista, o que 

ameaçava o status quo adquirido pela igreja. Tão logo houve o golpe militar em 1964 a influência de D. Távora foi 

reduzida pela ala conservadora e seus projetos sociais foram relegados a segundo plano. D. Távora atuou em 

Sergipe de 1958 até 1970. Um interessante trabalho sobre D. Távora foi feito por SANTANA, Glêyse Santos. A 
GUINADA DA IGREJA PROGRESSISTA EM SERGIPE: O BISPADO DE DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA (1958-

1970). 2011, 124 p. Dissertação de mestrado em Sociologia no NPPCS, Universidade Federal de Sergipe.  

17 As Irmãs que fundaram a casa em Santo Amaro das Brotas foram Ir. Luisa Maria, Ir. Rosa Helena e Ir. Ferdinanda 

como Superiora.  
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fins religiosos. Em várias passagens nos diários dos três primeiros anos da Congregação é noticiado 

o uso de carros oficiais ou de funcionários públicos desempenhando tarefas relacionadas à 

Congregação e havia eventos das freiras de Sion nos quais os políticos participavam ou auxiliavam 

ativamente.  

De volta à fundação da casa, as irmãs que vieram com esta finalidade ficaram inicialmente 

alojadas no convento das Irmãs Sacramentinas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes sendo 

recepcionadas por D. Távora. Assim no dia 25 de março de 1966 foi fundada a casa em Sergipe.  

Mais uma vez como está descrito no diário quem auxiliou pessoalmente na locomoção e 

financeiramente nos dias iniciais da Congregação foi D. Távora. Em outra carta de D. Távora, 

datada de 10 de julho de 1966 (ANEXO B), fica evidente que o auxílio não era apenas em termos 

financeiros e de habitação como explícitos na carta enviada em fevereiro, D. Távora autorizou as 

irmãs de Sion em Santo Amaro das Brotas, quando na falta de padre na localidade, dar a comunhão 

tanto às freiras quanto para a comunidade local e rezar uma oração aos doentes. Isso se deu devido 

ao fato de não existir padre fixo em Santo Amaro, quando havia necessidade as freiras se 

reportavam ao padre Armando Bihel, um padre francês que estava situado em Maruim.  

Outro detalhe que se destaca no diário de 1966 é a menção da madre de que na casa em 

Santo Amaro havia um “casal de pretos”. Ao ser questionada sobre o por que da surpresa da madre 

da época a uma das irmãs que ainda reside em Santo Amaro e que chegou em 1969
18

 a resposta 

obtida foi de que na Congregação não se aceitava negras e não era comum o contato das freiras com 

negros, dado o caráter elitista que a Congregação tinha em meados do século XX. Seguindo na 

análise dos diários a situação financeira precária da congregação no município levou as freiras a 

desempenhar outras funções para complementar a renda. Lecionaram em cursos de artesanato, de 

corte e costura, e algumas foram trabalhar como professoras nos colégios do município. A profissão 

de professoras já era por elas praticadas nas cidades de origem quando vieram para a fundação da 

CNSS/SE. Por terem essa profissão foram designadas professoras pelo prefeito de Santo Amaro a 

pedido de D. Távora e tão logo se estabeleceram na cidade iniciaram as atividades como 

professoras. Também está relatado uma ocasião na qual uma irmã junto com os jovens vão a uma 

palestra sobre a reforma agrária na cidade de Maruim. Além desta passagem em nenhum outro 

momento foi citado relações com o movimento da reforma agrária. Somente em janeiro de 1969 há 

outro relato de envolvimento com movimentos sociais, neste caso foi a participação no Seminário 

                                                
18 Esta freira chegou na cidade de Santo Amaro das Brotas no dia 09/03/1969 e ainda reside na casa desempenhando 

atividades concernentes à Congregação. Tem mais de cinquenta anos na CNSS e apresenta alegre a carta de 

parabéns enviada por Bento XVI.  
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de Orientação Sindical promovido pelo CONTAG e FETA-SE
19

 durante o período de 19 a 24 de 

janeiro. Na mudança de prefeitos de Santo Amaro ocorrida em 1967 a missa de boas vindas ao 

prefeito foi promovida pela Congregação Nossa Senhora de Sion.  

A fundação da casa da Congregação no município de Divina Pastora se deu no dia 3 de abril 

de 1967, de acordo com as anotações feitas pela CNSS a fundação foi estimulada, orientada, e 

organizada por D. Távora, não só neste episódio mas também em outros, tais como festas públicas 

que envolviam a sociedade santo-amarense, viagens, retiros, também tinham a participação ativa de 

D. Távora. Este estava sempre à frente das interações sociais da CNSS com outras religiosas ou 

com o Poder Público. O binômio Igreja/Estado está bem presente na história relatada nos três 

primeiros anos da Congregação em Sergipe, o uso de motoristas da prefeitura, tanto em veículos 

públicos restritos à prefeitura quanto no carro da Congregação, se deu em inúmeras vezes. A relação 

social da Congregação bem próxima aos prefeitos, militares de alto escalão do Exército, da Marinha 

e da Aeronáutica foi relatada no diário com precisão de saber quais eram as comidas preferidas 

deles.  

Em janeiro de 1968 uma das moças que residia em Santo Amaro das Brotas fez o pedido às 

freiras de Sion para se tornar uma noviça. O pedido foi aceito e a moça foi fazer o noviciado no dia 

30 de janeiro de 1968. As freiras relataram no diário que ficaram alegres pois era a primeira noviça 

da “missão da Congregação” em Sergipe. No entanto as freiras não deixaram de informar no diário 

que a mãe da moça ficou bastante abalada com a decisão da filha. Antes desta freira houve outra 

noviça também sergipana de família rica e que foi, quando criança, estudar no Colégio de Sion se 

tornando posteriormente em freira. Em março mais uma casa da Congregação foi fundada em Nossa 

Senhora das Dores, precisamente no dia 17. Ao ser questionada sobre a casa de Nª Srª das Dores a 

freira disse com um resposta curta que “esta casa não deu certo”. No dia 24 de agosto de 1968 o 

então governado de Sergipe, Lourival Batista, fez uma visita à Congregação na qual ofereceu 5 

milhões para auxiliar no projeto do Curso de Aprendizado Agrícola São José”, organizado pelas 

freiras. Este curso foi inaugurado em 30 de novembro do mesmo ano tendo no evento de 

inauguração a presença de autoridades locais e do governador. O que não consta nos diários de 1966 

até 1969 é se o valor oferecido foi aceito e nem o desfecho do curso. Ainda no ano de 1969 no dia 

25 de março foi fundada a casa de Aracaju pelas Irmãs Alexandrina e Vilma.  

                                                
19 CONTAG e FETA-SE são organizações sindicais que associam os trabalhadores da agricultura em Sergipe. Suas 

respectivas páginas na internet são: 

http://www.contag.org.br/pg/portal/modulo_entidades/lista_sindicato.php?uf=SE e http://fetase.org.br/ ambos 

acessados pela última vez em 12/03/2012.  
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O que se percebe desta primeira fase da Congregação em Sergipe é o prestígio que a CNSS 

tinha junto às autoridades e pessoas importantes da cidade, não só de Santo Amaro como também 

em Maruim e Divina Pastora. Uma rede de relações sociais bem estruturada capaz de conseguir 

benefícios para a comunidade local, como por exemplo, o caso do médico da SESP
20

 que toda 

semana ia ao município fazia os atendimentos e era hospedado na casa das freiras de Sion, como 

também benefícios para a Congregação. O capital social constituído por D. Távora diante do campo 

religioso local e da sociedade secular foi sólido o bastante para as freiras obterem em determinados 

momentos “lucros materiais ou simbólicos” (BOURDIEU, 1980, p. 2-3). O raio de ação da rede 

social da CNSS no estado de Sergipe se consolidou rapidamente e um dos fatores demonstrativos 

desta solidez é a abertura de mais 3 casas da Congregação, fora Santo Amaro, em menos de 3 anos 

no estado. Há de convir que posteriormente a casa de Nossa Senhora das Dores fechou. Apesar de 

bastantes citações nos diários dos 3 primeiros anos apenas uma carta aborda a questão do “carisma” 

da Congregação, a saber segundo a própria CNSS “a testemunhar pela vida a fidelidade de Deus ao 

seu amor pelo povo judeu” (CONSTITUIÇÕES, 1984, p. 6). Nesta carta a Superiora Geral, Marie 

Laurice, faz uma menção rápida sem se aprofundar sobre a “missão especial” que a CNSS tem na 

Igreja.  

Leur travail de catéchèse et de pastoral est un moyen de les aider à vivre mieux notre 

vacation (sic) spéciale. Dans toute occasion elles cherchent à informer les prêtres, 

religieuses et laiques avec qui elles entrent ent contact, de notre mission spéciale dans 

l'eglise. Malheureureusement (sic) le peuple a des préjugés contre les juifs et à travers la 

catéchèse et le cours de Bible on cherche à donner l'amour du peuple de Dieu.21 (ANEXO 

C) 

 

 Segundo a afirmação da irmã o trabalho catequético desenvolvido pela CNSS favorece para 

uma melhor vivência da “vocação especial” que a congregação tem perante a sociedade e o 

Vaticano. Há duas possibilidades de reflexões nesta afirmação, a primeira é que de fato o trabalho 

catequético, segundo o relato oral da irmã residente em Santo Amaro
22

, melhorou a percepção que 

                                                
20 A SESP era o “Serviço Especial de Saúde Pública” e depois passou a ser chamada de “Fundação de Serviço 

Especial de Saúde Pública”. Disponível em: 

http://linux.alfamaweb.com.br/asm/dicionariomedico/dicionario.php?id=31917 acessado em: 30/04/2012.  

21 Seu trabalho de catequese e pastoral é um meio de ajudá-los a viver melhor nossa vocação especial. Em cada 
ocasião, eles procuram informar aos padres, freiras e leigos com quem elas entram em contato, de nossa missão 

especial na igreja. Infelizmente as pessoas têm preconceitos contra os judeus e através da catequese e aulas bíblicas 

tentamos dar o amor do povo de Deus. Tradução própria.  

22 A irmã que relatou a melhoria da percepção dos agentes sociais defronte dos judeus chegou em Santo Amaro em 

1969, e segundo esta mesma irmã, todas elas juntamente tiveram que fazer um trabalho inicial persistente para 

mudar a mentalidade anti-judaica dos católicos da região. Estas conversas foram feitas em janeiro de 2012. Quando 

perguntado como estava a visão dos agentes nos dias atuais a mesma disse que para aqueles que ainda vão à igreja 

tem uma visão diferente dos judeus, para o restante dos indivíduos, como a cidade cresceu muito não há como 

mensurar se há ou não postura anti-judaica. 
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os agentes sociais tinham sobre os judeus. A segunda só fica evidente após a leitura dos diários, 

neste caso, dos diários dos anos de 1966, 1967, 1968 e 1969, ou seja, não há nenhuma citação 

acerca de judeus, judaísmo, ou relação inter-religiosa como é amplamente visto dos documentos 

oficiais da CNSS, desta forma a hipótese de que o discurso público da Igreja de aproximação e 

aceitação dos judeus como “irmãos mais velhos” como expresso no texto conciliar, fica apenas no 

papel. Não obstante, nos relatos dos diários, e para além do campo religioso católico, há somente 

duas citações pequenas sobre os evangélicos pentecostais. O que leva o pesquisador a ficar de 

sobre-aviso a respeito de afirmações de “vocações especiais” ou de “diálogo inter-religioso”.  

 Atualmente a Congregação tem a sede na capital Aracaju. Na cidade de Santo Amaro das 

Brotas permanece a primeira casa e parte do arquivo histórico da CNSS em Sergipe e na cidade de 

Divina Pastora o convento. Nestas três casas totalizam 8 freiras, sendo que destas, 5 freiras são do 

ramo ativo e 3 do ramo contemplativo.
23

 O ramo contemplativo fica localizado no Convento 

Solitude Nossa Senhora de Sion na cidade de Divina Pastora.  

 As freiras usavam um hábito de fácil distinção e reconhecimento como religiosas, porém o 

texto do Concílio Vaticano II (1966, p. 492) é bastante claro e preciso no que se refere ao hábito 

religioso, ou seja, este deve ser simples, modesto, e de acordo com os tempos atuais. Seguindo esta 

orientação as freiras da Congregação de Sion fizeram a mudança do hábito tradicional e austero que 

usavam para roupas simples e comuns.  Neste sentido a vestimenta usada pelas freiras em Sergipe é 

uma saia longa, com camisa simples de botões, sandálias rasteiras e confortáveis com um pingente 

(ANEXO N) que pouco lembra uma ordem religiosa. Esta representação está longe de ser a maneira 

tradicional e comumente associada de ser vestir de uma freira. Tais senhoras passam facilmente 

despercebidas entre os transeuntes das ruas. Ao vê-las não se faz a distinção que é feita ao se 

deparar com freiras que usam o tradicional hábito religioso. Portanto, não identificando estas 

senhoras prontamente como religiosas, seguidoras de uma ordem, devido à falta do hábito 

tradicional, certifica-se que o vestuário é de grande influência como ítem identificador de um 

determinado grupo, sobretudo entre os religiosos. Apenas o ramo contemplativo usa um hábito 

específico e, como elas mesmas afirmam bastante simples em relação aos que eram usados.  

 Diferentemente do hábito as residências localizadas em Aracaju e em Santo Amaro das 

Brotas, por sua vez têm uma decoração bastante sui generis ao que é considerado “normal” num 

domicílio católico. Em Aracaju a casa se constitui num sobrado bastante amplo. No térreo fica a 

                                                
23 O ramo contemplativo é aquele que as freiras ficam num convento, normalmente com acesso restrito, apenas com a 

finalidade de fazerem as preces devidas, também conhecido como clausura. Já o ramo ativo são as freiras que tem 

uma vida social mais “aberta”, “dinâmica”, também tem todo o ritual religioso a seguir mas não vivem em clausura.  
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residência propriamente dita das freiras. A sala de estar, a sala de TV, a cozinha, os banheiros, os 

quartos e a área de serviço. No pavimento superior fica a sala de estudos, um quarto de visita, um 

banheiro e a biblioteca. Ao chegar o visitante é levado ao pavimento superior e acomodado na sala 

de estudos, atitude compreensível, pois o térreo é o local de privacidade das freiras.  

 A sala de estudos é grande, ventilada e com ótima iluminação. Logo se percebe que a 

decoração não condiz com o que seria “normal” para uma residência de freiras. A ornamentação se 

compõe de quadros que se referem ao Judaísmo ou a Israel. Quadros com imagens de rabinos, do 

Muro das Lamentações, do alfabeto hebraico. Também está presente nesta sala uma bandeira do 

Estado de Israel. Na estante exposta na sala há outras miniaturas que remetem ao Judaísmo, 

Menorás, Hanuká24
, kipás25

 e outros artigos trazidos de viagens a Israel. Há também dois armários 

com portas nesta sala de estudos. Em um estão os livros que auxiliam no estudo do hebraico, 

dicionários, o curso de hebraico oficial adotado por Israel para os judeus que se mudam para lá e 

que não sabem o idioma, filmes e documentários sobre o hebraico, sobre Israel ou sobre o 

Judaísmo. No outro armário estão guardados jornais de Jerusalém em hebraico e outros livros que 

se referem à mesma temática. 

 Na biblioteca os livros organizados na estante também seguem esta linha de assunto, ou seja, 

religião, Judaísmo, hebraico e Israel. Porém o acervo é bem diversificado, com exemplares de vão 

desde Harry Potter em hebraico, fato curioso já que Bento XVI condenou a leitura dos livros deste 

personagem, dicionários de Filosofia, Talmude, Mishná, e até mesmo uma versão do Novo 

Testamento também em hebraico. Alguns mapas de Israel na Antigüidade quanto nos dias atuais 

compõem os bens expostos na biblioteca. Alguns exemplares de Cds com músicas típicas do 

Judaísmo e/ou de Israel. É interessante notar que dentre os livros expostos, e fora a seção de 

Filosofia a qual está basicamente em português, nos outros livros predominam os idiomas, hebraico 

na grande maioria, inglês, francês, italiano e poucos em espanhol. O que representa a análise desta 

variedade de línguas para o trabalho? Se for resgatado o motivo da vinda da Congregação de Sion 

para o Brasil entrar-se-á no mérito da História da Educação, a congregação veio com o objetivo de 

educar a mulher da elite brasileira, ensiná-la a se portar diante dos “homens importantes”, nos 

salões da alta aristocracia. Poucos são os estudos que trabalham com a Congregação de Sion, e 

todos estão incluídos na História da Educação.
26

 E como nos dias atuais é comum computadores em 

bibliotecas para o auxílio dos estudos, neste caso há dois com acesso a internet. 

                                                
24 Menorás e Hanukás são candelabros utilizados pelos judeus. O mais “comum” e conhecido é a Menorá.  
25 Kipá é a cobertura usada pelos judeus, algo semelhante ao solidéu para o clero cristão.  

26 Ver por exemplo BRITO, Angela Xavier de. A formação do esprit de sion. 
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 Na sala de visitas, como o próprio nome já diz, local destinado a receber visitas, é usual os 

agentes sociais adornarem este ambiente com a decoração que acredita ser distinta. Na residência 

das freiras o mesmo acontece e neste caso em específico é bastante interessante. A sala é composta, 

como já foi relatado anteriormente, com bens religiosos típicos do Judaísmo e/ou Israel. Estes bens 

expostos lembram a sala da casa de uma família judaica. No entanto, a escolha criteriosa em relação 

à religião judaica e a disposição destes bens na sala demonstra que as freiras anseiam em expor um 

capital cultural absorvido ligando-as ao Judaísmo. Em outras palavras, os bens sagrados e 

simbólicos que qualquer visitante se depara na sala de visita da casa da Congregação Nossa Senhora 

de Sion remetem aos judeus/Judaísmo e isto leva a crer que haja, também, a existência de uma 

postura diferenciada, híbrida na prática religiosa destas freiras.  

 É importante ressaltar que nestas salas, isto é, de visitas e biblioteca, não há nenhuma 

imagem de santos, quadro que remetam ao Catolicismo, terços ou objetos relacionados ao 

Cristianismo, revelando que iconograficamente há predominância do Judaísmo, embora a prática 

religiosa oficial seja o Catolicismo. 

 Na casa em Santo Amaro das Brotas a decoração não é diferente da encontrada em Aracaju. 

Na estante também estão expostos menorás, uma pequena bandeira de Israel, um kipá e utensílios 

domésticos com motivos de Jerusalém. No momento em que as fotos foram feitas a Irmã 

responsável afirmou que em todas as casas da Congregação a decoração é permeada de objetos do 

Judaísmo. E completou dizendo que já se “acostumou com o estranhamento das pessoas ao 

chegarem e perguntarem por que aqueles objetos estão ali” e que “tenho consciência de que as 

pessoas que chegam aqui acham estranho freiras com aquele 'tipo de gente', os judeus, mas que 

logo explicam e aos poucos as pessoas mudam a forma de pensar. Em mais uma declaração a Irmã 

afirmou que é bastante complicado trabalhar a mentalidade do laicato e até mesmo dos padres 

porque o discurso proferido pela Santa Sé, no que diz respeito à tolerância aos judeus e Judaísmo é 

interessante, mas na prática ninguém faz nada. Em outro instante as freiras quase em uníssono 

disseram que o anti-semitismo dentro da Igreja ainda está vivo e presente. Portanto as declarações 

feitas pelas freiras levam a crer que a tolerância religiosa professada pela IC não passa, como já dito 

anteriormente do campo das ideias, é vendida ao mundo mas sem atitudes práticas. Não cabe neste 

trabalho definir quais seriam as atitudes que deveriam ser praticadas com intuito de melhorar as 

relações inter-religiosas. O que se constata é que há uma postura que é apresentada nos meios de 

comunicação mas que ao se aproximar dos agentes, principalmente aqueles que estão inseridos e 

são ativos no campo religioso, o comportamento é outro. Diferente da casa em Aracaju, a de Santo 

Amaro não possui uma biblioteca com livros da tradição judaica ou em hebraico, apenas alguns 
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exemplares de teologia. 

2.5 – A CNSS e a OASIS: Organização Amigos de Sion para Inclusão Social 

 A OASIS
27

 é uma organização que foi constituída pelas freiras da Congregação, sem fins 

lucrativos, com sede administrativa em Aracaju-SE e tem por projeto o Centro Educacional Nossa 

Senhora de Sion também conhecido como “Cantinho do Céu”. Este é um projeto de assistência 

social mantido pela CNSS através de doações e está localizado no município de São Cristóvão em 

Sergipe. Tem por finalidade 

ñ Promover a assistência e inclusão social;  

ñ Promover gratuitamente a educação e a saúde;  

ñ Promover a segurança alimentar e nutricional  

ñ Promover o voluntariado, o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;  

ñ Participar junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns
28

 

 

 Na casa onde são desenvolvidas as atividades encontra-se uma pequena biblioteca na qual 

estão os livros de estudo das crianças, essencialmente livros didáticos. Uma “brinquedoteca” já que 

as crianças que frequentam o local têm entre 3 e 12 anos. Em outra sala ficam as mesas, cadeiras e o 

quadro branco para os estudos. Há também um grande pátio o qual é usado para as crianças se 

socializarem. Paralelamente são desempenhadas atividades tais como aulas de capoeira e 

atendimento médico com as mães das crianças. Tanto as aulas quanto o atendimento médico é 

desenvolvido por voluntários.  

 A ornamentação da casa é bastante simples em todos os ambientes, o que o torna distinto são 

alguns poucos detalhes que passam despercebidos aos olhos dos leigos. Vale ressaltar que neste 

caso o termo leigo possui um sentido com duas vias de entendimento. Na primeira é que os agentes 

sociais não fazem parte do clero oficial e, assim, (a segunda) por consequência não possuem o 

capital cultural necessário para a percepção das duas culturas religiosas existentes no local, 

desconhecendo e, assim, legitimando a configuração híbrida da religiosidade da CNSS. Não se pode 

esquecer que mesmo que o público-alvo do Centro Educacional seja as crianças, e por razões 

cognitivas óbvias relativas às crianças e que se acentuam ainda mais em crianças carentes, os pais e 

parentes que as levam não conseguem discernir entre as duas tradições religiosas ali presentes, isto 

é, no Catolicismo evidente  nas atitudes, nas músicas, nas orações e na ornamentação judaica que 

                                                
27 Informações retiradas do site da organização. http://oasisamigosdesion.blogspot.com/ acesso: 23/01/2012 

28 Objetivos retirados do site da organização. http://oasisamigosdesion.blogspot.com/ acesso: 23/01/2012 
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apesar de ser pouca permanece à vista. Para aqueles que se dedicam ao estudo da Sociologia das 

Religiões fica nítida a relação das novas maneiras de se manifestar-se religiosamente. Estão, ali, se 

tornando “naturais” a bricolagem dos bens imagéticos do Catolicismo e Judaísmo. Tanto quadros de 

santos quanto estrelas de Davi dividem espaço nas paredes.  

2.6 – Noviciado 

 Durante algumas conversas mantidas com as freiras foi possível perceber comportamentos 

que demonstram preocupação com o futuro da congregação. Uma das freiras se diz inquieta com a 

falta de noviciado na congregação mesmo afirmando que o país que mais apresenta noviças é o 

Brasil. Nas palavras da freira “Você sabe, a vida na comunidade é difícil, tem que abrir mão de 

muitas coisas do mundo”, e alega que o maior problema nos dias atuais que dificulta a entrada de 

noviças é a Modernidade, as “coisas fáceis” que o mundo tem hoje, neste momento a mesma freira 

dá um exemplo interessante, “os jovens podem participar de comunidades sem estarem vinculados 

oficialmente, sem fazer os votos tradicionais, pode simplesmente fazer o voto com os serviços que 

cada comunidade propõe”. Neste momento pode-se trazer à discussão o artigo de Regina Novaes 

onde a autora percebe que entre os jovens a configuração que faz sentido é aquela que  

[…] os jovens estão menos submetidos a tradicionais autoridades religiosas, vivem um 
momento de desaparecimento de fronteiras simbólicas rígidas entre cosmologias religiosas, 

entre campo religioso e campo mágico esotérico, entre religião e novas crenças seculares e 

para religiosas(sic). E, por outro, convivem com uma nova e acentuada tendência: tanto as 

grandes religiões mundiais históricas quanto as novas religiões se apresentam ao mundo 

com mensagens que podem ser traduzidas em termos éticos (a paz no mundo, os direitos 

humanos, a defesa do ecossistema, etc.) (NOVAES, 2006, p. 135) 

 Fica claro na afirmação da freira e registrado na reflexão da antropóloga, que os jovens 

optam por não mais se empenharam com afinco numa congregação na qual devam estipular votos 

com privações às quais, entre estas jovens, consideram ultrapassadas e não fazem sentido para elas. 

Dedicam-se, como na declaração de Novaes, a causas éticas, e em alguns casos, a dedicação a estas 

causas beira o extremismo. Embora muitos jovens não se vinculem oficialmente a grupos religiosos 

existe uma parcela significativa que frequenta tais grupos, onde esperam que algo de “bom” seja 

feito e partilhado com a sociedade em geral, buscam e anseiam por “paz” espiritual. Num 

documento cedido pelas freiras e que trata do Capítulo Geral de 2010
29

 a própria congregação torna 

                                                
29 O Capítulo Geral é o encontro das lideranças da Congregação Nossa Senhora de Sion em Roma na Casa 

Generalícia e acontece a cada 6 anos. Dentre outros objetivos estão: definir a liderança para o próximo período, 

avaliar as mudanças que ocorreram, definir medidas que auxiliarão no desenvolvimento das atividades religiosas. 

No Capítulo Geral de 2010 na definição das irmãs que são a liderança da congregação até 2016 está a responsável 

pela casa em Aracaju, Ir. Ivete Holthmam. Porém, ao sair para assumir a função de conselheira em Roma a mesma 

afirmou não saber se voltará para Aracaju devido aos deslocamentos que acontecem de períodos em períodos das 

irmãs. Embora o Capítulo Geral tenha se realizado em 2010 as decisões feitas só tiveram início em 2012, este 
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pública a preocupação ecológica, mesmo com pouca ênfase e sem detalhamento de qual projeto 

estão inclusas e informa também ter aderido ao grupo UNANIMA
30

. De acordo com o documento a 

preocupação ecológica defendida pela CNSS deve-se ao fato de cuidar da “criação divina”. O que 

torna interessante esta vinculação é o momento em que ela ocorre no ano de 2006. Neste período 

diversas manifestações sociais ocorreram no mundo, a sustentabilidade estava e continua em alta. A 

Congregação caminha tal qual uma grande parcela dos povos para uma política de conservação 

ecológica, de preocupação com pessoas necessitadas, e com as crianças. Mesmo que a postura atual 

dos jovens em relação à preservação da natureza seja bastante ativa a entrada desta Congregação 

numa instituição que visa à preservação ecológica não estimulou os jovens que possuem um habitus 

religioso e que estão ligados ativamente à Igreja Católica a adentrarem-na. O resultado não foi 

diferente com aqueles indivíduos que sentem-se atraídos para o auxílio das crianças e mulheres 

necessitadas.   

 É certo que cada grupo religioso compartilha um carisma que acredita ser condizente com os 

objetivos, com as metas, com a vocação definida para ser desempenhada pelo grupo. E ao conversar 

com as Irmãs percebe-se que o discurso que se refere ao carisma da Congregação de Sion é similar, 

tem um propósito, a aproximação com o Judaísmo e respeito aos judeus. Uma das Irmãs pondera 

que a baixa taxa de noviciado é devido a inexistência deste “carisma de hoje”, “de não existir na 

Congregação aquele tanto de música”, para ela este fator impede as jovens de se interessarem pela 

Congregação. Ainda no documento que aborda o Capítulo Geral essa preocupação vem à tona. Em 

todo o documento permeia a preocupação das freiras com o noviciado e com a própria história 

futura da Congregação 

Neste momento da história da congregação tendo lido e estudado os relatórios de todas as 

províncias/regiões/contemplativas e as questões-chave identificadas nos capítulos ou 

assembléias privinciais; tendo recebido o desejo expresso no capítulo pela última equipe 

geral de liderança após o seu relatório; tendo também ouvido o relatório da L&P (Life & 

Pension = Vida e Pensão, especialistas financeiros) sobre a avaliação dos recursos da 

congregação, membros, finanças e propriedades, para os 10 ou 15 próximos anos, o capítulo 

geral, ouviu um chamado urgente a uma nova expressão de nossa unidade de congregação, 

apostólicas e contemplativas. […] ultrapassando nossos temores, somos chamadas a 
“escolher a vida” com confiança para realizar nossa missão comum segundo nosso carisma. 

É necessário para nós, agora, criar estruturas flexíveis e partilhar nossas forças e nosso 

recursos. (ANEXO D) 

 Tal reconfiguração juntamente com a solicitação feita para a formação inicial, ou seja, para o 

                                                                                                                                                            
espaço temporal foi dado para que cada província realizasse as alterações que fossem precisas.  

30 O grupo internacional e não-governamental UNANIMA tem como causas principais de ação ajudar crianças e 

mulheres de baixa renda, imigrantes, refugiados e causas ambientais. Está sediada juntamente com o escritório das 

Nações Unidas em Nova York e foi fundada no ano de 2002. A data de entrada da Congregação no grupo 

UNANIMA é 21 de abril de 2006. O site da UNANIMA é http://www.unanima-international.org/eng/ e a página da 

Congregação Nossa Senhora de Sion dedicada ao vínculo com a organização é http://www.sistersofsion.net/ ambos 

acessados em 12/03/2012. 
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noviciado, demonstra que a freiras têm consciência clara da dificuldade de angariar noviças 

principalmente diante das possibilidades destas jovens se empenharem em atividades religiosas, 

éticas, em ter um comportamento baseado na moralidade, sem obrigação de manutenção de 

fidelidade ao grupo determinado. A partir do instante que a CNSS assume que tem que flexibilizar a 

estrutura assume de igual maneira que a estrutura na qual estava baseada ficou ultrapassada. Mas 

até que ponto a estrutura da congregação pode ser flexibilizada, e talvez o mais importante ponto 

sobre a flexibilização, o que será modificado da estrutura dogmática? Essa modificação implicará 

no aumento de noviças? Talvez. Essa é a pretensão da congregação. Entretanto a congregação para 

se fazer ser vista no campo religioso local obtendo um maior número de adesões precisa conversar 

na linguagem que as jovens entendam. A congregação precisará trabalhar na diminuição das tensões 

que trazem as relações cristã-judaicas. A CNSS precisa se mostrar, se fazer ver, precisa se tornar 

midiática. 

 No artigo de Regina Novaes a autora declara peremptoriamente que nos dias atuais não 

existe “religião sem mídia” (NOVAES, 2006, p 157). Para a autora as religiões necessitam fazer uso 

do aparato midiático buscando atingir todos os públicos, e neste sentido as religiões se 

profissionalizaram na utilização destes meios. Logo se a religião busca atrair os jovens devem saber 

articular as linguagens usadas por esta parcela da população ou correm o risco de verem diminuir o 

número de fiéis. Para muitos grupos religiosos se os jovens gostam de ouvir samba, reagge, heavy 

metal, ou qualquer outro estilo por que não existir bandas que toquem estes estilos musicais com 

uma mensagem religiosa? Há vários grupos no círculo religioso que já fazem uso deste método e, 

mercadologicamente falando, tem funcionado. Pensando nesta mesma linha de raciocínio, e de 

acordo com o descrito pelas freiras, dois fatores condicionam o baixo contingente para o noviciado 

o primeiro é a falta de novos estímulos – entende-se como estímulos as músicas alegres, com 

dinamismo e similares às da Renovação Carismática e os retiros espirituais. O segundo fator é a 

opção de poder assumir uma postura ética e moral, auxiliar nas atividades da Congregação, 

participar dos ritos desenvolvidos sem ser vinculado à CNSS.  

 Regina Novaes ainda considera que para estes jovens não só a diversidade nos meios de 

acesso à religião – estilos musicais variados, uso da internet como meio de divulgação e agregação 

de pontos de vista parecidos em termos religiosos, programas televisivos com aspectos teens em 

canais de emissoras religiosas – mas a possibilidade de mesclar, de constituir a própria crença com a 

experiência obtida nas passagens em outras denominações tem um grande poder de atração.  

 Ao manter o carisma sem alterações modernas e jovens a congregação vê a diminuição 
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acentuada no número de noviças. É necessário, no entanto, cautela na afirmação de que o carisma 

moderno tem um forte poder de atração entre os jovens, pode-se sem perceber, incutir um aspecto 

negativo ao carisma do passado, ou vice-versa. Ao definir o carisma moderno como sincrético, 

construído e constituído com fragmentos de experiências subjetivas e assim sem nenhuma 

demarcação clara de uma religião estabelecida, ou seja, como algo negativo, pode-se imaginar um 

passado positivo. Buscando evitar esta situação Novaes instrui que ao analisar as “religiões dos 

jovens de hoje precisa-se cotejá-las com as maneiras de estar no mundo de hoje” (NOVAES, 2006, 

p 157).   

 Uma das decisões feitas pelo Capítulo Geral em 2010 que influenciará a dinâmica do 

noviciado é que as freiras farão estudos em busca de informações para o noviciado internacional, ou 

seja, buscarão compreender as experiências que outras congregações tiveram na organização da 

formação inicial e tentarão aplicá-las à CNSS. Entretanto para a etapa internacional da formação 

inicial está incluída para as noviças um período em Jerusalém. Para as freiras, as incorporações de 

algumas práticas judaicas só fazem sentido se as vivenciarem conjuntamente com a experiência 

numa cidade onde funciona de acordo com a tradição judaica. Segundo o documento do Capítulo 

Geral é a experiência em Jerusalém que levam as pessoas a amarem Jerusalém e “naturalizarem” os 

“mistérios da fé cristã”. Essa naturalização, em termos bourdieusianos, essa violência simbólica da 

CNSS de inculcar nas noviças uma visão baseada na própria subjetividade destas, e que se referem 

à prática ressemantizada daquilo que foi incorporado pela congregação e que ao vivenciá-las numa 

cidade que se baseia na tradição judaica, tem como objetivo legitimar a concepção de diálogo inter-

religioso defendido pela CNSS. Mesmo que o observado na congregação não possa ser conceituado 

como diálogo inter-religioso, ficando mais próximo daquilo que nas Ciências Sociais nomeia como 

“identidade híbrida”. Se não houver a naturalização do mundo cristão-judaico constituído e 

evidenciado pela CNSS, e que tenha uma representação simbólica distinta, que legitime e seja 

legitimado pela sociedade, este mesmo mundo cristão-judaico não fará sentido para as noviças. 

2.7 – A biblioteca da Congregação Nossa Senhora de Sion 

 A biblioteca montada na residência da CNSS em Aracaju pode ser dividida em três grandes 

seções, uma que abrange os livros em hebraico voltados para o Judaísmo e sobre o povo judeu. 

Outra parte que é composta de livros sobre Teologia, Filosofia, Sociologia e História tendo 

exemplares em francês, italiano e espanhol. E por fim uma pequena parcela na qual se encontra 

romances fictícios comuns que são facilmente achados nas vitrines das livrarias em grandes centros 

comerciais. Como bem ressaltou Frieiro “o antigo e o novo achavam-se bem representados e, em 
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alguns casos, muitíssimo bem representados” (FRIERO, 1981, p. 29). De acordo com o que se 

apresenta na casa e no comportamento social entre as freiras e os outros agentes sociais não há uma  

preocupação em ostentar bens materiais luxuosos na residência, o objetivo delas, de acordo com o 

relatado por uma das freiras, é o conhecimento obtido nos livros da biblioteca que possuem.  

 No trato dos livros e pertinente aos que fazem parte do estudo sobre Judaísmo é importante 

destacar alguns, os quais são referências e baseiam o estudo de muitos judeus seja os ortodoxos para 

seguirem suas tradições, seja os judeus que buscam apenas conhecer um pouco da história judaica. 

Um destes livros é o Midrash Rabah, livro que é amplamente utilizado para auxiliar os estudos 

judaicos. Uma boa definição para exemplificar do que trata o livro Midrash Rabah é feita por 

Azevedo (2007) “é um instrumento que deveria possibilitar uma melhor compreensão dos conceitos 

da Torá, através de uma reinterpretação de elementos que a tradição popular usa para preencher as 

lacunas da Torá”. O exemplar que é encontrado na casa da Congregação é uma reedição do livro 

que foi escrito no século V o qual tem por base os cinco primeiros livros da Torá. A forma de escrita 

do Midrash é similar a do Talmude, ou seja, em glosa. A leitura em glosa consiste em comentários e 

explicações, intercaladas, e que são atribuídas a diversos rabinos diferentes. O estudioso que estiver 

fazendo a leitura terá a impressão que o livro foi escrito enquanto as pessoas estavam fazendo seus 

comentários.  

 Continuando na análise dos livros que são encontrados na CNSS, e que fazem parte do 

estudo tradicional dos judeus, outro exemplar deve ser citado é o Sidur. Este termo significa em 

hebraico “ordem” no sentido de organizar o fluxo das orações. É neste livro onde estão compiladas 

as orações que os judeus devem fazer diariamente, no qual tem os ofícios da manhã, da tarde e da 

noite.  

 Outro livro de vital importância aos judeus e que na biblioteca da CNSS tem um exemplar 

em hebraico e outro em espanhol é a Mishná. Por volta do Século II da era cristã, os rabinos 

temerosos que a tradição oral se perdesse fizeram a primeira compilação deste tipo, ou seja, 

reuniram toda a tradição oral num só livro e o nomearam de Mishná, este termo significa 

“repetição” em hebraico, repetição da tradição oral que havia no período citado.  

 Está disponível também na biblioteca um livro que, embora seja introdutório ao estudo do 

Talmude, é amplamente reconhecido pelos próprios judeus, The Talmud – a reference guide, este é 

um dos vários livros encontrados nas estantes da Congregação e que remetem ao estudo inicial e 

sistematizado do Talmude. Nesta obra as freiras têm à disposição uma ferramenta que possibilita se 
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familiarizarem com a linguagem e a forma de escrita do Talmude. Seguindo esta linha de livros que 

facilitam a compreensão do Talmude cita-se outra obra de igual perspectiva Introduzione al Talmud 

e al Midrash. Em ambos os livros é possível estabelecer parâmetros que auxiliem no entendimento 

do panorâma histórico, dos sistemas das escolas rabínicas e da hermenêutica usada pelos rabinos. 

Mais um outro livro deve ser mencionado Chumash with Rashi. Neste se encontra a análise feita por 

Rashi, rabino francês que viveu durante o medievo, sobre a Tanach
31

. Os estudos deste rabino são 

importantes para os judeus pois possibilitou a compreensão, nos dias atuais, do Talmud algo que 

seria difícil de se conseguir dada a complexidade, e desconhecimento de muitos termos utilizados, 

nas reflexões existentes nos textos originais do Talmud. 

 No entanto, os estudos destes livros, principalmente para aqueles em hebraico, seria 

incompleto se não houvesse dicionários apropriados para dar suporte à leitura dos verbetes de 

difíceis compreensões. Novamente cita-se Frieiro  

Em qualquer biblioteca digna deste nome, por pequena que seja, os léxicos e dicionários 

estão em primeiro lugar. Sem esses preciosos guias, toda leitura e todo estudo se tornam 

difíceis e lacunosos. E para quem os sabe ler não há leitura mais curiosa nem sugestiva. 

(FRIEIRO, 1981, p. 25) 

 Neste caso há várias opções, não só de dicionários para a língua hebraica como para o 

inglês, francês, espanhol, italiano e grego, assim como para Filosofia. A exemplo enumera-se o 

Diccionario bíblico hebreo-español, o “Novo Dicionário32” volume totalmente em hebraico, 

Dictionary of the Talmud, Dicionário de Filosofia de Cambridge, The analytical hebrew and 

chaldee lexicon, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento 2 volumes, Le Petite 

Robert, Vocabolario della Lingua Grecca – Franco Montanari, entre outros.  

 Nas estantes ainda foram encontrados livros de História, Sociologia e Filosofia. Embora 

estes livros sejam acadêmicos são todos relativos ao Catolicismo, Judaísmo ou Religião. Do ramo 

filosófico tem a obra de Karl Jaspers Filosofia da Existência a qual influenciou filósofos tais como 

Sartre, Camus, Paul Ricoeur, Heidegger entre outros. Foi a partir dos estudos de Jaspers que teve 

início a corrente filosófica do Existencialismo. Da Sociologia foi encontrado o livro de Peter L. 

Berger O Dossel Sagrado, embora o livro tenha sido escrito por um teólogo luterano o livro faz uma 

análise bastante sólida e imparcial dos elementos que levam a teorizar sobre a religião. De História 

inúmeros livros foram encontrados mesmo em outros idiomas a linha de pesquisa desenvolvida nos 

exemplares são, sobretudo, livros que tratam da História das Religiões, com ênfase no Judaísmo e 

                                                
31 Tanach é a bíblia hebraica e é composta pela Velho Testamento em sua totalidade, ou seja vinte e quatro livros, 

difere da Torá pois nesta última consta apenas os cinco primeiros livros. 

32  Título original em hebraico.  
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no Cristianismo. Embora haja uma grande variedade de livros em áreas que estimulem o 

questionamento da Religião a postura adotada das freiras é de conhecê-los sem aplicar suas 

reflexões no Catolicismo. As freiras não criticam nem o Catolicismo, nem o Judaísmo muito menos 

a religião de maneira geral. Pelo contrário, segundo seus depoimentos a religião é imprescindível às 

pessoas, para elas o “mundo material, mundano é um estágio a ser passado por todos objetivando o 

mundo sagrado”.  

 A menor parte é a dos livros dedicados aos romances, com apenas poucos volumes 

presentes. Sendo o de maior destaque um dos livros da saga de Harry Potter, volume em hebraico. 

Embora o livro esteja em hebraico o fato de estar na casa das freiras é caminho aberto para a 

polêmica controvérsia que a Santa Sé já faz há algum tempo. Proíbe a leitura ou não desta obra? 

Para o Papa Bento XVI os livros de Harry Potter estimulam o desvio do Cristianismo, mormente 

nas “almas” dos jovens
33

 que os ler. 

 Numa observação panorâmica de toda a biblioteca da Congregação percebe-se que as freiras 

são religiosas de seu tempo, ou seja, possuem um acervo que contempla não só o Catolicismo, mas 

também o Judaísmo, reflexo do modo de expressar a religiosidade nos dias atuais. Escolhas 

individuais de práticas de diferentes tradições constituem a religião de cada um, com as práticas que 

lhes convêm, mesmo que uma tradição sobressaia à outra, neste caso o Catolicismo. Os livros que 

foram analisados aqui e encontrados na biblioteca das freiras é uma parte suficiente para tornar 

legítima a afirmação de que estas possuem bens materiais que podem embasar toda a incorporação 

das práticas judaicas observadas não apenas na ornamentação da casa.  

2.8 – Sites da Congregação Nossa Senhora de Sion 

 Estão alocados na internet alguns sites e blogs dedicados à Congregação, dois destes 

merecem maior atenção. O primeiro é o Notre Dame de Sion
3 4

 e o outro é o Bat Kol
3 5

 (em inglês). 

O primeiro site é desenvolvido pela própria Congregação e mantém um pequeno histórico sobre a 

CNSS, sobre o carisma adotado, a história das irmãs, os encontros realizados pela Congregação e 

um acervo fotográfico significativo. Neste site encontra-se um pequeno texto que específica o que é 

                                                
33 É de grande facilidade encontrar artigos sobre a temática em vários sites na internet, sejam eles críticos ou em favor 

dos livros, mesmo dentro do meio católico. Como exemplo seguem dois sites. Ambos foram acessados em 

31/01/2012.  

 http://simbolosefe.blogspot.com/2011/07/por-detras-de-harry-potter-renewneste.html 

 http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1233155-7084,00-

JORNAL+DO+VATICANO+ABSOLVE+O+NOVO+FILME+DE+HARRY+POTTER.html 

34 http://www.notredamedesion.org/pt/index.php acesso em 31/01/2012 

35 http://www.batkol.info/ acesso em 31/01/2012 
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o carisma da Congregação Nossa Senhora de Sion 

Somos chamadas a testemunhar pela vida a fidelidade de Deus ao seu amor pelo povo 

judeu. Por causa deste chamado nossa vida apostólica se caracteriza por um tríplice 

compromisso: com a Igreja, com o povo judeu e com o mundo em busca de paz, de justiça 

e de amor. Seja qual for a tarefa em que nos engajamos, queremos integrar de algum modo 
estas três dimensões de nossa vida apostólica. Disponível em:  

<http://www.notredamedesion.org/pt/page.php?id=2&T=1> acesso em 31/01/2012 

 

 Este texto também é encontrado nas Constituições da Congregação, mais precisamente no 

parágrafo de número 13.  Neste parágrafo está presente uma característica eminentemente moderna 

em termos religiosos, a “integração das dimensões, especialmente as que se referem à Igreja 

Católica e o povo judeu”. Essa integração cria um campo religioso distinto, no qual se configura 

uma nova maneira de ser religioso. Uma religiosidade baseada na experiência individual absorvida 

de outra denominação, neste caso a que cada agente tem ao entrar em contato prolongado com o 

povo judeu e suas tradições. Também se cria neste campo religioso uma nova hierarquia entre as 

práticas, pois as freiras devem estabelecer quais as mais relevantes e prioritárias dentre o leque de 

opções agora aumentado. O campo religioso destas freiras, híbrido em relação às práticas religiosas 

católicas e judaicas, se torna estrutura estruturante, usando os termos bourdieusianos, para os fiéis 

que frequentam e se relacionam socialmente com a Congregação. Isto não é uma característica 

exclusiva das freiras de Sion, não é um fato isolado no Catolicismo, vários fiéis católicos também 

frequentam centros espíritas e terreiros de candomblé, no caso da CNSS o que mudou foi a religião, 

isto é, agora é o Judaísmo.  

 Outra página dentro deste mesmo site é interessante pois disponibiliza documentos acerca 

do diálogo judeu-cristão. É válido assinalar que o diálogo inter-religioso deve ser analisado com 

cautela devido a maneira como a Igreja Católica tem se portado ao convidar os judeus e como se 

comportam ao ser convidada. Nesta seção do site se encontra os discursos do Papa Bento XVI, o 

texto colocado no Muro das Lamentações por Bento XVI, e artigos sobre as polêmicas declarações 

do Bispo Richard Williamson.  

 Já as informações obtidas no Bat Kol, o qual é dedicado à divulgação das atividades e 

estudos da CNSS, são interessantes e auxiliam nas reflexões acerca das práticas judaicas que são 

incentivadas a serem desempenhadas pelas freiras e amigos da congregação. Este site é do Instituto 

Bat Kol, uma instituição sem fins lucrativos fundada por freiras da Congregação e fica localizado 

em Jerusalém. Bat Kol é uma frase em hebraico e significa literalmente “filha da voz” e por 

interpretação significa “filha da voz divina”. É um site em inglês e disponibiliza uma parte da 
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ideologia do Instituto, que se baseia em “estudar a palavra de Deus dentro do contexto judaico e 

incorporar estes estudos no modo de auto-compreensão que respeite as duas tradições. Ressalta-se 

que o Instituto Bat Kol é uma organização cristã que visa “promover estudos judaicos, os quais são 

definidos como estudo da palavra de Deus (Torá) utilizando os meios judaicos de interpretação, as 

fontes judaicas antigas e modernas com a ajuda de estudiosos judeus e cristãos”36
. A explicação 

dada no site para desempenhar este trabalho é que a tradição cristã está ancorada na judaica, outra 

justificativa, no que diz respeito a fundação do instituto, é possibilitar aos cristãos estudos bíblicos 

para explorar e conhecer a tradição judaica como um todo.  

 Mais um detalhe que chama a atenção no site são os conceitos-chave apresentados e que 

segundo a ideologia da Congregação auxiliam a “melhor” vivência. Quatro destes conceitos se 

destacam pelas particularidades. Isto é, estes conceitos são práticas judaicas. São eles o estudo do 

Talmude, obviamente com todas as fontes necessárias para este estudo. Sendo que uma das 

maneiras de se estudar com Talmude é fazendo o uso da Chavruta – outro conceito-chave – que 

consiste em estudá-lo em duplas. Ainda no conteúdo do site há uma ressalva que deve-se entender 

como estudo do Talmude a discussão e o debate do texto escolhido e compartilhado. A Chavruta não 

compreende, previamente, o estudo em duplas com um dos integrantes da dupla sendo uma espécie 

de orientador. A dupla se compõe com estudantes que possuem uma proximidade intelectual e de 

conhecimentos acerca dos estudos judaicos.  

 Outro conceito-chave adotado pelo Bat Kol é o aprendizado do hebraico, idioma essencial 

para o estudo do Talmude. Mesmo existindo traduções para o inglês, de acordo com o site a exegese 

bíblica e talmúdica, tendo por base o texto original em hebraico se torna mais fidedigna. Por fim, o 

último conceito é a guarda do Shabbat. Neste conceito a ideia que prevalece é que guardar este dia é 

uma “imitatio dei” e a do domingo descreve que estas freiras, apesar da aproximação ao Judaísmo, 

são seguidoras de Cristo. Ainda no site o Instituto enfatiza que tanto o Shabbat quanto o Domingo 

são dias distintos e cada um tem sua própria característica sagrada e, portanto, os cristãos também 

devem honrá-lo. 

 Em ambos os sites se torna transparente que há uma visão idealizada a ser alcançada pela 

CNSS o que não é verificado na Congregação em Sergipe. Os responsáveis pelas edições dos 

artigos dos dois sites buscam projetar para incorporação pelas freiras costumes e práticas que 

distoam da realidade social de algumas freiras. Não apenas no caso sergipano, e também não seria 

exagero ampliar para o Brasil. Ocorre que as freiras sergipanas comprometidas em estudar, em 

                                                
36 Excerto do site Bat Kol: http://www.batkol.info/ 
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conhecer o Judaísmo e suas práticas, não dispõem de uma comunidade judaica organizada que dê 

embasamento ao que elas chamam de “diálogo inter-religioso”. Ao estender esta situação para as 

grandes cidades brasileiras nas quais a Congregação Nossa Senhora de Sion está presente a situação 

não terá alterações, não com relação a comunidades judaicas organizadas, mas em outro aspecto, 

isto é, nas outras cidades a Congregação está voltada para a administração do Colégio de Sion. Duas 

situações resultam daí, a primeira que um colégio demanda tempo para a administrá-lo não 

possibilitando contato, estudo e dedicação às relações sociais com a comunidade judaica. A segunda 

é que as freiras por possuirem idade avançada não conseguem conciliar administração empresarial e 

diálogo inter-religioso com os judeus. Tal afirmação parece determinista e simplória entretanto é o 

que se infere dos exíguos estudos realizados sobre a CNSS.  

2.9 – CNSS pelo mundo 

 Anualmente é publicado pela CNSS um catálogo com a relação das freiras que constituem o 

corpo da Congregação e em quais os países que estão alocadas. Neste livreto contém, de igual 

forma, a relação de freiras que faleceram no ano anterior. Para configurar o exame destes catálogos 

foram usadas três edições de anos diferentes, com o intuito de traçar uma comparação do período de 

1988, até 1998 e, deste, até o último Status publicado, ou seja, 2010-11. A justificativa para o estudo 

destes catálogos se dá pela necessidade de conhecer quais os diferentes contingentes no espaço de 

tempo dos últimos 23 da Congregação. Logo, esta verificação não tem como objetivo fazer uma 

projeção para os próximos anos da Congregação, mas tão só conhecer o turnover
37

,
 
a fim de saber 

como e em qual medida o fluxo das freiras da congregação foi afetado pelas mudanças sociais, 

tecnológicas e identitárias no último quarto de século. Mesmo que os dados obtidos e expostos 

nestas tabelas tenham início em 1988, a perda de influência social da Congregação começou a 

ocorrer na década de 70 do século passado. Marcos sociais de grande repercussão são conhecidos e 

facilmente encontrados nos manuais de História os quais podem ser elencados como estímulos 

iniciais que impulsionaram a diminuição da busca pela Congregação, seja como colégio seja como 

instituição religiosa. Como exemplo, salienta-se apenas que para as mulheres esta década foi de 

significativas mudanças e uma delas era a possibilidade de não se sentirem mais coagidas pela 

família e sociedade a se comprometerem com instituições religiosas que exigissem votos perpétuos. 

Começa, para a Congregação Nossa Senhora de Sion, um declive acentuado no quadro de noviças, 

                                                
37 Turnover é um termo utilizado na administração de empresas que designa a circulação, movimentação de bens 

materiais e/ou de pessoal, ou seja a “admissão e demissão” de funcionários. Emprega-se, neste caso, tal termo para 

considerar a entrada e “saída” das freiras da Congregação. É importante deixar claro que saída neste instante não 

diz respeito apenas à saída efetiva da Congregação mas o consequente falecimento de freiras idosas. E entrada 

remete ao noviciado.  
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resultando daí uma inversão a favor do número de freiras que falecem contra o número de freiras 

que entram.  

 Na Tabela I, na qual está descrita a quantidade de freiras em 1988, se verifica que o número 

de freiras no mundo, com exceção do Brasil, é de 815 ativas e 45 contemplativas, o que totaliza 860 

freiras, já com os votos perpétuos estabelecidos. O que deve ser realçado, porém, é que o número de 

falecimentos supera em 9 freiras ao número de noviças que pretendiam ingressar na congregação. 

Para o Brasil – Tabela II – embora o número de noviças seja maior que o de falecimentos se 

perceberá que a trajetória do número de freiras também caiu na mesma proporção do restante do 

mundo. Em 1988 havia no Brasil um total de 174 freiras (ativas e contemplativas) este número é 

superado apenas pelas províncias da Europa e do Mediterrâneo. Todavia estas duas províncias são 

formadas por diversos países, sendo a França o país com o maior número absoluto de freiras. Em 

termos de números de freiras por país a França é o único que supera o Brasil. 

 Ao comparar as Tabelas I e III, com os dados relativos ao período que compreende 10 anos, 

se obtêm os resultados: das 860 freiras da Congregação Nossa Senhora de Sion que havia no mundo 

em 1988, com exceção das freiras do Brasil, em 1998 havia um montante de 607 (Tabela III). Uma 

diminuição de 253 freiras, ou 29,42% do contingente contando a partir de 1988. É possível 

considerar na história da Congregação três momentos cruciais. O primeiro é atribuído à mudança de 

intenção de converter os judeus para uma aproximação aos judeus, para a Congregação e para 

alguns pesquisadores, sobretudo teólogos, é o chamado ecumenismo, com toda a ressalva que este 

conceito deve ter. O segundo momento é a perda de influência da congregação no âmbito 

educacional e teológico, o qual tem início com as revoluções sociais desencadeadas em 1968. 

Também estão associadas a estas revoluções as baixas adesões de noviças. E por fim a massificação 

dos meios tecnológicos e de comunicação em fins dos anos 80 e consolidação nos anos 90 do século 

passado os quais favoreceram a ampla difusão de novas opções de manifestações religiosas.  

 Dos três fatores expostos o primeiro pode ser arrolado como um fator agregador de agentes 

sociais, já que a “ordem do dia” e em constante evidência, embora não de forma tão direta, é ser 

“politicamente correto”. De modo diferente, apesar de nos dias atuais a Congregação expor um 

“carisma” que está embasado na “tolerância” religiosa direcionada aos judeus e consequentemente 

ao Judaísmo. Isto seria, por associação, um pressuposto para atrair adeptos, tão logo está inserida 

numa sociedade onde grupos com quantidades significativas de agentes visam a diminuição a níveis 

ínfimos dos preconceitos étnicos, religiosos, sexuais entre outros, porém, como é visto no próprio 
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relatório anual da Congregação38
 isto não ocorre, a adesão é pequena. Já os outros dois fatores, por 

mais que não estejam ligados diretamente, têm um resultado análogo, dissipam os agentes que por 

ventura pudessem se ligar à Congregação.  

 Os dados obtidos na contagem das freiras no Brasil no mesmo período são de 174 freiras em 

1988 (tanto ativas quanto contemplativas) contra 112 em 1998 (Tabelas II e IV). Um total de 62 

freiras que saíram em 10 anos, a porcentagem acumulada nos dados brasileiros durante o período é 

de 35,64%. Este valor representa 6,22% a mais que a média mundial (29,42%). Há uma 

significativa inversão nos dados no próximo período analisado, ou seja, de 1998 a 2010-11, nos dois 

segmentos que já foram estudados. Para o Brasil os números em 2010-11
39

, último Status publicado, 

são 83 freiras (Tabela VI), uma queda de 25,9% se comparado aos dados do Brasil em 1998. Ao 

comparar a diferença de porcentagem de 1998 e 2010-11, para o Brasil, de 35,64% e 25,9% 

respectivamente, se percebe uma maior “permanência” de freiras, ou seja, 9,74% de freiras que não 

saíram ou noviças que entraram, em números absolutos este valor significa 29 delas permaneceram 

na Congregação no Brasil. Em contrapartida, no mundo os valores também tiveram uma reviravolta. 

Para 2010-11 a porcentagem de saída é de 44,49% (Tabela V) em correlação a 1998, com um 

número absoluto de saída de freiras em 270. Comparado a 1998 foi um acréscimo de 15,07% de 

saída.   

 Depois de verificado os dados da CNSS nos últimos 23 anos ficou nítido o declínio 

acentuado no noviciado. A causa desta queda pode ser associada não só às mudanças sociais 

ocorridas nas duas últimas décadas do século passado, mas também à massificação dos meios 

informativos e de tecnologia, que por sua vez possibilitaram novas opções de comportamentos e 

posturas, ou de identidades religiosas com nova formatação. Ainda que o número de freiras tenha 

reduzido nos últimos anos a identidade sionesa é bastante singular. Porém, qual a forma que estas 

freiras representam esta religiosidade híbrida? Quais os aspectos que torna a identidade sionesa 

singular? 

 

                                                
38 O objetivo do livro, Status, publicado pela CNSS é basicamente informar a localização das freiras no mundo. 

Entretanto, para esta pesquisa foi analisado como um relatório com fins de totalizar o turnover, ou seja as 

quantidades de entrada e saída das freiras.  

39 A justificativa para o uso do Status de 2010-11 e não o de 2008, que compreenderia um espaço temporal de 10 anos, 

se dá devido à maior exatidão na quantidade de freiras que a Congregação tem em seu quadro.  
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CAPÍTULO 3 

Representando um habitus 

 Os teóricos que se dedicam ao estudo da identidade a partir da segunda metade do século 

XX têm um ponto em comum, as manifestações sociais, políticas, sexuais, culturais que pulularam 

em diversas cidades no mundo foi um marco crucial para as identidades. Nos estudos dos cientistas 

sociais, historiadores, economistas verificaram que as manifestações sociais, das mulheres em busca 

de equidade social e trabalhista, dos homossexuais ao assumirem a sexualidade e ao desejar exercê-

la livremente e sem preconceitos, dos trabalhadores ao buscarem condições de trabalho mais justas, 

melhores salários, foram manifestações de grandes dimensões principalmente a partir da década de 

50 do século passado. No campo religioso de forma panorâmica ressurgiram grupos, outros foram 

criados, o fundamentalismo tomou nova formatação não apenas demograficamente, mas também 

geograficamente. Na grande maioria, os agentes sociais envolvidos nestas manifestações eram 

jovens que ansiavam em modificar as velhas estruturas e hierarquias. Numa análise feita por Eric 

Hobsbawm está bem representada a volatilidade dos jovens desencadeada neste mesmo período 

histórico 

A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução cultural no sentido mais amplo de uma 

revolução nos modos e costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes comerciais, que 

formavam cada vez mais a atmosfera respirada por homens e mulheres urbanos. Duas de 

suas características são portanto relevantes. Foi ao mesmo tempo informal e antinômica, 

sobretudo em questões de conduta pessoal. Todo mundo tinha de “estar na sua”, com o 
mínimo de restrição externa, embora na prática a pressão dos pares e a moda impusessem 

tanta uniformidade quanto antes, pelo menos dentro dos grupos de pares e subculturas. 

(HOBSBAWM, 1995, p. 323) 

 Na religião não foi diferente e velhos comportamentos foram readequados, na medida em 

que não desconfigurariam a essência da vertente religiosa original. Destarte, para os agentes sociais 

se mostrarem socialmente vinculados a uma religião tradicional e conservadora era como ser visto 

ultrapassado, restava reformular alguns aspectos religiosos e constituir novas formas de manifestá-

los. Assim como para Hobsbawm, Laclau afirma que o que levou a juventude a essa instabilidade 

foi a falência das explicações universais (LACLAU, 2001, p. 233-4).  

 No instante em que as explicações universais, no caso deste estudo, as explicações religiosas 

de grande abrangência social perdem espaço para explicações racionais diversas baseadas em 

conceitos éticos, morais entre outros, faculta aos indivíduos a opção de escolher e constituir a 

identidade a ser representada. O ponto crucial da análise identitária atualmente não deve ser 

encarado nos binômios antagônicos, racional/irracional, físico/metafísico, católico/não-católico, 
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mas no novo par dual, escolher/ou não escolher, e este par tem algo que os binômios anteriores não 

tiveram em seu tempo, e é o que o torna tão singular, há a opção de escolher parte de uma religião, 

parte de outra e fundi-las, mesclá-las e agregar o resultado desta fusão à própria identidade. Um 

exame muito bem detalhado desta possibilidade é o trabalho de Danièle Hervieu-Léger O peregrino 

e o convertido. Neste trabalho está presente a reflexão de como a pluralidade religiosa que é 

acessível aos jovens faculta a possibilidade de juntar partes de vertentes diferentes, bricolá-las e 

desencadeá-las quando for necessário.  

 Tendo por base estas inflexões qual a autonomia na composição identitária das freiras 

(MARIZ, 2006, p. 59-60), pensa-se isto apoiado na evidência pública destas ao Catolicismo e da 

aproximação ao Judaísmo. Antes de analisar a identidade das freiras de Sion é necessário fazer um 

exame de como se constituem as identidades nos dias atuais. Para auxiliar o desenvolvimento destas 

reflexões são usadas algumas análises feitas por Joanildo Burity
40

 (1997). A partir do estudo deste 

sociólogo foi traçada uma linha de exame crítico e que, de acordo com o observado em campo com 

a CNSS, é essencial para tentar compreender a prática do conceito de identidade, aspecto de vital 

importância, não apenas para a Congregação de Sion, mas para outras congregações religiosas.  

 É preciso estabelecer questionamentos que colaborem para o entendimento das identidades. 

Abordagens tais como por que são novas, o que as tornam novas, e talvez o mais importante, em 

relação a que são consideradas novas? Segundo o estudo feito por Joanildo Burity estas 

características das identidades têm que ser relacionada às velhas identidades, um dos parâmetros 

para categorizá-las como novas é associá-las com as já conhecidas, com as práticas, 

comportamentos, com as ações responsivas antecipadas dos agentes possuidores de velhas 

identidades. Na visão do sociólogo o “novo está, pois, cindido de partida entre 

velho/familiar/teorizado/teorizável e um excesso, um resto, uma inadequação ou oscilação que nos 

anuncia a chegada do outro” (BURITY, 1997). Assim para conceber uma identidade como nova se 

faz necessário ter conhecimento prévio daquela que será, se não oposta, pelo menos vista como 

ultrapassada pela nova identidade. Portanto, de acordo com esta linha de raciocínio a identidade 

sionesa tem características díspares (velho/novo) em relação à identidade tradicional católica. Vale 

lembrar que a identidade católica, sobretudo para os sacerdotes, freiras, sempre foi altamente rígida 

no sentido de não tolerar outros credos, mesmo cristãos. Assim, seguindo este pensamento 

argumentativo, as freiras ao agregarem aspectos da cultura judaica na identidade católica viabilizam 

afirmar que a característica inovadora para este grupo social em particular faz parte de uma cultura 

                                                
40  O artigo do autor foi publicado na revista eletrônica encontrada neste endereço da web. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/nove/burity9.htm acessado em: 09/03/2012 
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também milenar, e que corrobora o outro panorama elencado por Joanildo, isto é, o novo já estava 

incluído na identidade velha, já existia só não era tolerado (BURITY, 1997), o que não significa 

dizer que atualmente seja tolerada em sua amplitude a postura tomada pela CNSS.  

 Neste ínterim vem à mente a inflexão de que se a CNSS amplia com novos hábitos, reune 

em seu leque de tradição religiosa traços distintos e diversos para além do original da congregação, 

ou seja, o católico, isto pode ser visto como um fator agregador de agentes sociais. Deste modo os 

processos interativos, dinâmicos entre os agentes relegam a estes a opção de fazer parte, ou não, de 

um grupo religioso no qual existe duas tradições ricas material e simbolicamente. Esta característica 

agregadora também foi investigada por Joanildo Burity. Na concepção do autor a identidade com 

particularidades agregadoras, chamada por ele como “disseminativas” corresponde àquelas que 

estão relacionadas às modificações que ocorrem com com base nas experiências subjetivas e levam 

os indivíduos a se inserirem em grupos, instituições, e movimentos sociais. (BURITY, 1997). O que 

se observa em Sergipe junto às freiras de Sion é que a postura comportamental das mesmas, o 

habitus incorporado por elas tem particularidades disseminativas as quais incitam a participação em 

grupos sociais que possuem ideais similares aos que correspondem à biografia dos agentes. O que 

também se observou em alguns leigos que frequentam a CNSS é que estes não tinham um vínculo 

forte com a Igreja Católica, era praticantes esporádicos, de ocasiões e aderiram às atividades das 

freiras para não se distanciarem do credo cristão e terem como desempenhar um papel de auxílio 

social e religioso.  

 Neste sentido quando as experiências subjetivas dos indivíduos passam a determinar nas 

escolhas de aspectos e de gostos que caracterizam a identidade, tais escolhas também são 

fundamentais para a definição do grupo social que o indivíduo fará parte. Entretanto o que foi 

observado nos agentes que frequentam a CNSS é que estes estão receptivos a novas configurações 

indentitárias, o que não significa afirmar que os mesmos agentes não tenham uma identidade social 

previamente estabelecida, pelo contrário além de terem-na possuem abertura para inclusão de novos 

identificadores significantes. Uma das características chave da Modernidade é exatamente essa, a de 

conciliar num único agente diversos aspectos identitários que em outros tempos não era aceitável. 

Em poucas palavras, incorpora-se particularidades de identidades variadas, naturaliza-os, mescla-os 

e os exterioriza numa nova e singular identidade. Essa nova dinâmica nos grupos societários 

acontece devido ao aprofundamento do processo de individualização citado por Elias (ELIAS, 

1994, p. 105), a saber, a imagem que cada agente tem de si e do outro é fundamentada, 

independente do grau de especialização ou individualização social, pela percepção que cada agente 

tem da identidade-eu e da identidade-outro, como duas realidades distintas porém, não excludentes. 
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Fator bastante presente nas freiras de Sion e nos agentes que participam das atividades da 

Congregação, pois buscam a todo instante se diferenciar das outras congregações afirmando a 

grande divergência de carismas. É habitual presenciar nas afirmações destas freiras que são 

diferentes porque não rezam o terço devido ao conhecimento de que a reza do terço pode ser 

substituída pela leitura dos Salmos, ou se diferenciam porque sabem hebraico para a leitura da Torá, 

ou que buscam guardar o máximo possível o Shabbat para fazer uma imitação daquilo que Deus fez 

após a criação do mundo. A rotina de orações das freiras é uma oração pessoal diária no horário que 

achar mais conveniente e de segunda a sexta nas orações comunitárias às 17 horas. Aos sábados a 

oração comunitária também é realizada às 17 horas, porém de acordo com o relatado há a presença 

dos “amigos de sion”. Nesta oração em específico, uma das freiras afirmou que é similar à 

preparação para o shabat para os judeus, isto é, organizar e preparar tudo que for necessário para 

que no shabat fiquem apenas destinados à reflexões religiosas, no caso das freiras o mesmo 

acontece de sábado para domingo.  

Cotidianamente as freiras fazem orações pessoais no horário que consideram mais convenientes, 

entretanto há orações comunitárias de segunda a sexta feira às 17 horas,  

 Do momento em que a CNSS/SE começou a estudar mais detidamente as práticas judaicas 

em sua rotina e estas tiveram seu uso estendido entre os leigos, tais práticas foram 

“desterritorializadas” de seu ambiente natural (BURITY, 1997) e, desvinculadas de seu contexto 

histórico e religioso. Algo que também deve ser notificado é que não há um planejamento de 

estudos sistematizados que permitam aos leigos se aprofundarem nas novas incorporações, nem por 

parte da Congregação e muito menos por uma comunidade judaica organizada, já que esta última 

não existe em Sergipe mesmo que haja algumas famílias de judeus. É preciso, no entanto perceber 

que por trás da desterritorialização há nuances típicas às quais direcionam em grande medida a 

configuração atual das comunidades religiosas e não apenas no Brasil. Uma primeira a ser 

mencionada é referente a um tópico bastante conhecido no meio científico, o pluralismo religioso, o 

moderno pluralismo religioso para ser mais exato. Sem esta especificidade hodierna a junção de 

características distintas de vertentes religiosas dissemelhantes seria bastante complexa, como é o 

caso da Congregação Nossa Senhora de Sion. Não só pela histórica intolerância católica mas 

também pela distância geográfica. Uma segunda nuance é referente à hibridização das diferentes 

tradições, neste caso particular da CNSS. Quando a Congregação interrelaciona práticas, ritos, 

guarda de datas específicas os sujeitos envolvidos buscam conhecer o novo parâmetro que foi 

adicionado a sua identidade religiosa. Já para os leigos e freiras da CNSS a (re)descoberta das 

origens religiosas do Catolicismo no Judaísmo são inevitáveis e estimuladas pelos indivíduos que as 
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conhecem, e pela chance de poder mesclá-las segundo o atual pluralismo. Percebe-se, desta forma, 

que na CNSS/SE a assertiva de Peter Berger no que toca ao pluralismo religioso, ou seja, “a 

situação pluralista, porém, engendrou não apenas a 'era do ecumenismo' mas também, em aparente 

contradição com esta, a 'era das redescobertas das heranças confessionais'” (BERGER, 2004, p. 

159, leva a constatar que a Congregação tenta seguir os dois caminhos, da tradição católica 

enfatizando as (re)descobertas das raízes judaicas. Embora por sí só o debate sobre o ecumenismo 

seja suficiente para um trabalho de grande embasamento teórico e de diversas opiniões, tanto de 

cientistas quanto de teólogos.  

 É evidente que, e com as devidas ressalvas, o campo religioso atual não suporta mais a 

identidade centrada que havia em outras épocas, isto porque a Igreja Católica corre o risco de ver os 

indivíduos com essa identidade, baseada no fundamentalismo religioso por vezes exacerbado, 

ficarem auto-isolados e se tornarem um grupo minoritário. As mudanças na sociedade ocasionaram 

o surgimento de uma dinâmica específica, porém não rígida, nas relações entre fiéis, sacerdotes, 

freiras. Em épocas nas quais os meios de comunicação e de transportes deixam para trás as barreiras 

geradas pelo desconhecimento científico e informativo, as igrejas, e isto não se restringe à Catolica, 

a todo instante precisam avaliar sua postura e manter uma constante negociação com os indivíduos 

e as identidades sociais acionadas por estes. Os jovens buscam criar laços com alguma instituição 

religiosa que se identifique, assim a mais atraente às vontades, desejos e gostos destes terá os jovens 

que conseguir despertar. Não seria demasiado afirmar que em outros tempos a Igreja detinha o 

poder de definição identitária, no entanto, atualmente a situação não se inverteu mas as constantes 

(re)contruções de identidades religiosas dúplices dos jovens faz com que lentamente uma das 

instituições sociais mais rígidas se modifique.  

 Isto fica mais claro na fala das freiras em Sergipe quando as mesmas afirmam que o estudo 

do Judaísmo permite aos cristãos se tornarem “completos” em termos religiosos. Para estas freiras 

há um enobrecimento ético, moral, e sobretudo espiritual ao interiorizar aspectos judaicos, para elas 

também não há antagonismo ou concorrência entre as duas tradições, mas sim complementariedade. 

Vale frisar novamente que a interiorização de aspectos das duas tradições religiosas torna viável a 

constituição de um habitus singular, nos termos de Danièle (2008) feito de bricolagens, das 

experiências subjetivas de cada uma no Catolicismo e no Judaísmo. Portanto, ao exteriorizá-lo 

defronte dos leigos criam uma nova estrutura social para estes na qual a essência condiz com a 

moderna percepção da religiosidade, isto é, religiosidade constituída pelas experiências individuais 

e resultantes daquilo que foi considerado agradável na vivência religiosa. Assim as freiras da 

CNSS/SE ao escolherem uma festividade ou outro evento que consideram importante no calendário 
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judaico o fazem pela simbologia que significa e pela afinidade que tem pelo evento. Por exemplo, 

cita-se o Shabbat ao estipularem este dia como digno de ser guardado o consideram uma “imitatio 

dei” como declaram em um de seus sites
41

, logo há afinidade com a sacralidade inicialmente 

respeitada pelos judeus e assumem para a religiosidade sionesa o poder simbólico que é intríseco a 

esta data. É, de acordo com os fiéis que as conhecem, um traço distintivo bastante marcante. 

Questionado a uma das freiras sobre a reação dos fiéis ao conhecerem a CNSS/SE a resposta obtida 

foi que logo que estes sabem do relacionamento das freiras com os judeus e Judaísmo afirmam que 

os católicos não têm nenhuma afinidade com o Judaísmo, mas na medida em que o trabalho de 

estudo e conhecimento sobre o Judaísmo é passado eles percebem e dão importância às relações 

entre as duas tradições. Dado revelador porque mostra que ainda há no imaginário dos leigos 

católicos a ideia de que estes são totalmente diferentes e não fazem parte da tradição transmitida 

pelo Judaísmo.  

 Há dois momentos importantes a serem re-destacados destas inflexões. O primeiro é relativo 

ao estranhamento dos fiéis que iniciam relações sociais com a Congregação. O segundo é a 

aceitação, por parte dos fiéis, das práticas que eram consideradas estranhas o que leva à 

consequente incorporação das mesmas práticas que as freiras, muitas destas imbricadas no cerne da 

tradição católica. Ainda sobre o estranhamento das práticas os fiéis se deparam e necessitam saber 

lidar com uma nova estrutura de significados, símbolos e ritos, no caso do objeto de estudo a 

CNSS/SE, o shabbat, o estudo dos Salmos seguindo o modelo de leitura judaica, o aprendizado do 

hebraico, uma nova compreensão sobre um aspecto complexo que permeia a história da Igreja 

Católica até os dias atuais, isto é, acerca da morte de Cristo atribuída a todos os judeus embora o 

Concílio Vaticano II seja claro em afirmar o contrário, porém a postura encontrada nas igrejas ainda 

seja a do judeu como deicida. Os agentes sociais próximos ou que se aproximam à Congregação ao 

incorporarem (segundo momento) estas práticas o faz racionalmente, são “escolhas conscientes” 

(BERGER, 2004a, p. 61). Portanto a vivência deste habitus, conscientemente estruturado com duas 

tradições religiosas distintas revela que não apenas nos grandes centros urbanos mas também em 

capitais com menor expressão em termos demográficos os agentes religiosos complementam suas 

religiões com fragmentos de outras denominações. 

 Bourdieu clarificou bem este complexo sistema de incorporação de gostos, práticas e 

exteriorização daquilo que é aprazível aos agentes e, neste sentido, extrapola-se para o campo 

religioso local o pensamento deste sociólogo,  

                                                
41 Ver site: http://www.batkol.info/?page_id=76 acesso: 17/01/2012 
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O gosto, propensão e aptidão para a apropriação – material e/ou simbólica – de determinada 

classe de objetos ou de práticas classificadas e classificantes é a fórmula geradora que se 

encontra na origem do estilo de vida, conjunto unitário de preferências distintivas que 
exprimem, na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos – mobiliário, 

vestuário, linguagem ou hexis corporal – a mesma intenção expressiva. (BOURDIEU, 

2008, p. 165) 

 Assim ao se apropriarem de frações culturais do Judaísmo e por consequência gerarem um 

novo estilo de vida religiosa a CNSS/SE constitui uma estrutura, na linguagem bourdieusiana 

estruturada e estruturante (BOURDIEU, 2008, p. 164), aos fiéis que a cercam e para estes 

indivíduos é tornada legítima a possibilidade de viver no Catolicismo mesmo que sejam possuidores 

de novas práticas. Ao adquirir bens materiais judaicos, ao expô-los acessivelmente aos indivíduos 

que frequentam a casa sede da Congregação em Aracaju, converte-os em capital simbólico 

(BOURDIEU, 2007, p. 189). Nas interações sociais iniciais de indivíduos que não conheciam a 

congregação e passam a interagir com as freiras da CNSS/SE, de tal forma não possuindo o capital 

cultural necessário para compreender aqueles bens materiais expostos, reconhecem 

inconscientemente o poder simbólico exercido pelos bens que estão exibidos, mesmo 

desconhecendo-os. Como bem explicou Bourdieu esta situação acontece porque os  

símbolos são os instrumentos por excelência da “integração social”: enquanto instrumentos 

de conhecimento e de comunicação […] eles tornam possível o consensus acerca do 

sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 

social (BOURDIEU, 2010, p. 10). 

 Portanto, a congregação detem um traço distintivo conhecido no campo religioso local para 

os próprios fiéis se referirem a ela como “as freiras do Judaísmo”. Ao indagar estes agentes sobre o 

que pensam sobre freiras que estudam e se dedicam a conhecer o Judaísmo os mesmos afirmam que 

na primeira vez acham que é “esquisito freiras que fazem isso” mas ao se aproximarem mais e 

conhecerem o trabalho e o estudo percebem que são vários os “pontos de ligação” entre as duas 

religiões. Ao expor na residência bens materiais oriundos da tradição judaica as freiras os 

trasmutam do local de origem ressignificando-os e almejando legitimá-los em ambiente católico. 

Perguntado às freiras sobre o significado de adquiri-los e adornar a casa com aqueles objetos a 

resposta obtida foi que eles, os bens, simbolizam o apreço que elas têm a respeito dos bens e da 

tradição judaica. Fica perceptível essa postura também nos agentes que frequentam a casa, os quais 

usam colares, brincos, anéis entre outros adornos que remetem ao Judaísmo. Uma vez adotado bens 

materiais classificados como pertencentes ao Judaísmo a posse e exposição dos mesmos passam a 

classificar os possuidores destes bens (BOURDIEU, 2008, p. 166), sendo que esta classificação 

direciona a uma nova configuração religiosa onde o imperativo é a junção de pontos considerados 

positivos de outras experiências religiosas, éticas e morais compondo por fim um habitus religioso 

híbrido.  
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 Em um dos relatos das freiras fica clara a intenção em distinguir-se de outras congregações 

em práticas que consideram obsoletas. Neste processo consciente de distinção as freiras relatam que 

apenas as mais idosas e as que ainda possuem o hábito de rezar o terço assim o fazem. As mais 

novas buscam se distinguirem tanto das idosas quanto das outras congregações afirmando que esta 

prática era usada para quem não sabia ler, logo não tinham condições de ler os Salmos. Ao tentarem 

se diferenciar das que ainda rezam o terço as freiras enfatizam que a identidade social 

(BOURDIEU, 2008, p. 164) assumida, ou seja, a mudança para a leitura do livro dos Salmos por 

elas as tornam distintas por possuírem um capital intelectual suficiente para a leitura, interpretação e 

reflexão do livro bíblico. Haja vista que ao serem questionadas sobre como se dá essa leitura, isto é, 

se na própria bíblia ou se tinham algum livro específico, uma vez sabido que os judeus possuem um 

livro – Tehilim – dedicado exclusivamente para a leitura dos Salmos, foi apresentado o livro 

“Liturgia das Horas”, o qual inicialmente era conhecido por “Ofício Divino” e foi renomeado no 

Concílio Vaticano II.  

 O que torna este livro singular é a disposição e encadeamento do livro bíblico reproduzido 

nele. O texto do livro dos Salmos não foi apenas reproduzido e organizado para a leitura no Liturgia 

das Horas. Foi transcrito com as numerações tal qual o texto original em hebraico, há também 

presente no texto porções para as leituras similares as do livro judaico, porções para a leitura 

matinal, vespertina e noturna. Tendo por base o conceito de habitus da teoria bourdieusiana, estas 

freiras ao estabelecerem o uso cotidiano do “Liturgia das Horas”, e neste caso conscientes da 

semelhança com a disposição e prática de leitura  dos Salmos no livro “Tehilim” demonstra mais 

uma vez a aproximação às práticas judaicas. Embora o “Liturgia das Horas” não seja um livro novo 

na Igreja Católica a substituição da Reza do Terço pelo livro cria na CNSS um habitus estruturante 

aos agentes religiosos próximos à Congregação. Ao serem desencadeadas práticas coletivas 

derivadas do novo habitus da CNSS/SE também serão geradas nos sujeitos circundantes novas 

percepções, concepções e atitudes perante o Judaísmo e os judeus (BOURDIEU, 2007, pp. 88-9). 

3.1 – Práticas incorporadas 

 Dentre as práticas incorporadas uma é o shabat. O termo em si significa descanso em 

hebraico. De acordo com a tradição judaica o shabat
42

 (UNTERMAN, 1992, 237) inicia no pôr do 

                                                
42 Tanto o shabat quanto a havdalá são celebrações de início e fim, respectivamente, do descanso sabático semanal dos 

judeus. No processo de início do shabat na sexta-feira no pôr do sol, são acendidas duas velas pela mãe da casa, a 

comida que será servida foi previamente preparada, e o marido faz a recitação das bençãos para a esposa, filhos e 

filhas. A celebração toda é muito mística. De igual forma a havdalá ao ser celebrada também tem muita ênfase no 

misticismo, com momentos simbólicos os quais simulam a partida da alma sabática. Uma taça com vinho, cerveja 

ou qualquer outra bebida nacional com significativa importância deve ser bebida, porém não por completo, pela 
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sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Para o judeu praticante respeitar esta prática é 

considerar uma Imitatio Dei, a celebração do shabat é caracterizada pelo acendimento de duas velas 

na sexta-feira à noite e tem toda uma liturgia a ser seguida e desenvolvida pela família. O 

encerramento se dá na noite de sábado com a cerimônia da havdalá43
, palavra hebraica para 

“separação”, separação do dia de descanso, do tempo sagrado e, por conseguinte, do tempo profano 

(UNTERMAN, 1992, 114). Segundo as freiras de Sion houve adaptação na forma de celebrar o 

shabat por elas. De acordo com o relatado as freiras não fazem a cerimônia de sexta-feira, isto 

revela que mesmo ao incorporar fragmentos ritualísticos do Judaísmo fizeram modificações que 

julgam ser viáveis para a religiosidade da Congregação. As mesmas afirmaram que durante o 

sábado lembram do dia como o dia estabelecido na Bíblia para o descanso, que fazem leituras 

bíblicas especificas para celebrar o dia em que Deus descansou. À noite quando do encerramento do 

shabat, momento no qual é realizada a havdalá também houve modificações não apenas de 

processos tais quais os feitos pelos judeus, mas de se comemorar duas situações em conjunto, o 

início da semana, comum para judeus e católicos, e o dia santo para estes últimos. A comemoração é 

simples e realiza-se com um jantar onde são feitas orações.  

 Outra prática incorporada pela CNSS é a leitura da porção semanal, ou parashat
44

. A palavra 

parashat significa porção e neste caso em específico se refere à porção semanal na qual contém o 

texto de uma determinada parte da bíblia a ser lida. O que é interessante observar na porção semanal 

escrita pela congregação é a similitude de termos usados na composição do texto, alguns em 

particular estão em hebraico para que a interpretação não seja tão alterada. Há também citação de 

referências e fontes rabínicas como suporte para uma leitura mais intimista. Assim como na 

parashat judaica a porção semanal católica dedica algumas linhas para desenvolver a reflexão 

daquilo que foi abordado no texto. As referências bibliográficas que foram usadas são na grande 

maioria de livros de estudos eminentemente judaicos, chegando a mencionar Rashi, um rabino 

francês do medievo que fez comentários sobre o Talmude e que é utilizado até os dias atuais. No 

mesmo site numa seção destinada a comentários adicionais sobre a parashat existe uma ressalva aos 

                                                                                                                                                            
pessoa que faz as orações. O restante da bebida é usado para apagar a vela, se derrama um pouco num prato para 

apagá-la, o ato de derramar simboliza fartura. Esta cerimônia é mais curta. Ver: ROSENBERG, 1992; 
UNTERMAN, 1992.   

43 Havdalá é o nome da cerimônia feita pelos judeus ao escurecer completamente nas noites de sábado. O objetivo 

desta cerimônia é encerrar o shabat iniciado na sexta-feira ao entardecer e, por conseguinte, iniciar uma nova 

semana. Ver: http://www.chabad.org.br/interativo/FAQ/havdala.html acesso em: 31/03/2012.  

44 Parashat é a palavra em hebraico que significa “porção”. Há dois tipos de sentidos para o uso desta palavra em 

hebraico, um no qual é conhecida como parashat haShavua, ou porção semanal de leitura e, parashat que designa as 

porções que os livros da Torá foram divididos. Como exemplo de parashat lida pela CNSS ver: 

http://www.batkol.info/?page_id=87 acesso em 31/03/2012 e da parashat lida pelos judeus ver: 

http://www.torahmail.com.br/?p=723 acesso em 31/03/2012 
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que se iniciam na leitura de textos judaicos.  

If you are a beginner in reading Jewish commentaries, I recommend that you begin your 

study in the order in which the books are listed. If you have even a minimal knowledge of 
the Hebrew language, you will take special joy in Etz Hayim. For new insights from women 

rabbis on the Torah portions, read Goldstein. The commentaries by Nehama Leibowitz will 

introduce you to a rich variety of rabbinic and medieval Jewish commentaries45. Disponível 

em http://www.batkol.info/?page_id=238 

 Embora o texto das duas porções semanais, judaica e católica, seja de cunho religioso, nas 

duas está presente a incitação a reflexão crítica sobre o texto bíblico. Tal reflexão não tenta destituir 

o texto bíblico de seu status sagrado para os fiéis das duas religiões, apenas estimula compreender 

os meandros que os textos entrelaçam para dar o sentido final da prática religiosa, fator que difere 

substancialmente para as duas religiões. Para os judeus a prática religiosa e o estudo dos textos 

sagrados levam a uma melhor atitude e respeito diante dos outros seres humanos, aqui na terra e não 

num mundo vindouro, por isso é considerada uma prática ética, já para os católicos os textos 

também estimulam um comportamento exemplar, embora a “recompensa” para as boas ações seja 

usufruída num mundo espiritual. A diferença subentendida é que para os judeus, caso este não seja 

correto no trato com as pessoas, o torna mal neste mundo, e apenas mudando a postura ética e moral 

desempenhada neste mundo que o fará um ser humano “melhor”. Para os cristãos, não apenas os 

católicos, mesmo que o fiel tenha sido durante toda a vida uma pessoa má, caso haja 

arrependimento “sincero”, este obterá as benesses do mundo vindouro, segundo a teologia cristã.  

 Outra prática judaica relembrada pelas freiras da CNSS/SE é o Seder
46

. De acordo com o 

relatado pela freira o jantar do Seder é feito de maneira esporádica e não necessariamente na data do 

Pessach. O motivo para esta “destemporalização” do Seder é que o objetivo para o jantar, feito pelas 

                                                
45 “Se você é iniciante na leitura de comentários judaicos, eu recomendo que você comece seu estudo na ordem que os 

livros foram listados. Se você tiver um mínimo de conhecimento da língua hebraica, você terá uma satisfação 

especial no livro 'Árvore da Vida'. Para novas percepções sobre as mulheres rabis na Torá, leia Goldstein. Os 

comentários de Nehama Leibowitz introduzirão uma rica variedade de comentários rabínicos medievais”. Tradução 

própria. Disponível em http://www.batkol.info/?page_id=238 acessado em 23/08/2011. Nesta seção a lista de livros 

que citada é: Fox: The Five Books of Moses (New York, 1995); Plaut: The Torah, A Modern Commentary (New 

York, 1981); Goldstein: The Women’s Torah Commentary (Vermont, 2000); Hayim: Torah and Commentary (Jewish 

Publication Society, New York, 2001; N. Leibowitz: Studies in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy 

(Jerusalem); Scherman: The Chumash, Stone Edition (New York, 1993); Y. Leibowitz: Accepting the Yoke of 
Heaven, Commentary on the Weekly Torah Portion (Jerusalem, 2002); E. Frankel: The Five Books of Miriam, a 
Woman’s Commentary on the Torah (San Francisco, 1996). Todos os exemplares são livros que tratam do Judaísmo 
e interpretação de seus textos, este rol de livros demonstra que a CNSS incorporou como base de estudos os 

mesmos livros que são usados pelos judeus para a análise e construção de seus textos, mormente aqueles da 

parashat haShavua.  

46 Seder é a refeição ritual comida no lar na primeira noite da festa de Pessach (na diáspora, nas duas primeiras 

noites). A refeição familiar é acompanhada do relato da história do Êxodo no texto da Hagadá, durante o qual o 

filho mais moço faz quatro perguntas ao chefe da família. Cada um é instado a pensar ter sido ele mesmo libertado 

do Egito, e o seder tem alguns aspectos que ensinam as crianças a compreender a mensagem do Êxodo. Tipos 

especiais de comida e bebida são arrumados na mesa e incluídos nessa refeição de Pessach, sendo os mais 

importantes os quatro cálices de vinho, o pão ázimo, e as ervas amargas. (UNTERMAN, 1992, p. 233) 
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freiras, é essencialmente educativo. A mesma afirma que se algum dos “amigos de sion” não souber 

como é feita a organização do jantar elas organizam-no com o intuito de instruir àqueles que 

desconhecem porém, têm curiosidade em aprender. Por mais que as freiras assumam que estão 

apenas fazendo uma representação do Seder visando à educação do laicato o que é depreendido com 

este comportamento é a transferência de toda uma estrutura simbólica, material e cultural do 

Judaísmo. A conseqüência, desta transferência cultural sui generis, é que os indivíduos que 

participam da “celebração” começam a constituir um habitus religioso tal qual a Modernidade 

incita, ou seja, fragmentado, composto pela eleição de elementos considerados atraentes de religiões 

diversas.  

 As freiras também relataram que quando estão num país no qual a religião predominante não 

é o Cristianismo a orientação é para virarem a medalha que carregam numa gargantilha a qual tem 

de um lado uma cruz em baixo relevo e no outro lado as letras NDS – Notre-Dame Sion. Contudo, 

no que se refere ao vestuário não há problemas porque não usam vestimentas que as identifique 

como católicas. Vale observar que as freiras têm consciência da violência simbólica exercida pela 

cruz em sua medalha. Ou seja, mesmo que as freiras não tentem, pelo menos conscientemente, 

exercer uma dominação sobre os fiéis de outras religiões elas sabem que portar uma cruz em 

determinadas sociedades tem um poder simbólico muito intimidador. Isto se dá porque   

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento 

que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos de imposição 

ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma 

classe sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 

força que as fundamentam. (BOURDIEU, 2010, p. 11) 

 Embora no texto de Bourdieu o uso dos símbolos pelos agentes leva a auxiliar na 

“reprodução da ordem social” é possível crer que no caso das freiras de Sion o uso da cruz, símbolo 

profundamente associado com o Cristianismo, é um empecilho nas interações sociais entre as freiras 

e os judeus. Por outro lado em locais onde a cruz cristã não é “mal” vista, isto é, em terras que o 

Catolicismo predomina, esta mesma cruz pode identificá-las como cristãs, mas que conhecem, 

respeitam e se aproximam do binômio judeus/judaísmo, segundo relatado pelas freiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A presente pesquisa teve por base o estudo pertinente às freiras da Congregação Nossa 

Senhora de Sion no estado de Sergipe. Este trabalho se justifica ancorado na ornamentação singular 

encontrada na residência da Congregação. Ao perceber que a decoração da casa tem significativa 

apresentação de bens materiais provindos da tradição judaica surgiu o questionamento que sustenta 

o objetivo da pesquisa, isto é, existe incorporação de práticas ou ritos, de um habitus condizente 

com a tradição judaica pelas freiras de sion? Se a resposta for positiva, este comportamento, por sua 

vez, é exteriorizado aos agentes sociais que interagem com a CNSS? 

 É primaz retomar antes de tudo dois pontos acerca da CNSS. O primeiro é que até meados 

da década de 70 do século passado a Congregação podia ser vista como uma congregação inovadora 

no que se refere à postura da Igreja Católica em relação aos judeus e Judaísmo. Durante toda a 

História da Igreja Católica a relação de intolerância aos judeus foi uma máxima praticada com 

regularidade. Apenas com o Concílio Vaticano II que este comportamento tem uma sutil alteração. 

O marco divisor de águas foi a publicação da declaração Nostra Aetate, marco histórico sem dúvida 

alguma, porém de pouca representatividade. A própria inserção desta declaração nos documentos 

finais do Concílio Vaticano II foi conturbada e causadora de dissensos. Para a CNSS a declaração 

serviu de apoio oficial e relacionado aos novos rumos que Igreja deveria tomar. Deveria, porque 

pouco foi feito, embora não tenha como negar que a relação igreja – judeus não tenha tido uma 

“melhora”. Segundo as freiras a declaração representa, concomitante aos Evangelhos, o “amor” ao 

povo israelita. Neste sentido, a recepção da Declaração Nostra Aetate pela CNSS a torna 

vanguardista no que se refere à “tolerância religiosa” dentro da Igreja Católica, em outras palavras, 

uma congregação moderna diante das outras congregações e irmandades do período estudado.  

 Por outro lado a duração desse caráter moderno da CNSS não teve uma vida longa. Ainda na 

mesma década poucos anos após a publicação da Declaração Nostra Aetate e no calor da recepção e 

divulgação da declaração como um dos pilares das Constituições da Congregação a própria CNSS 

começa a sentir os efeitos das mudanças sociais estimuladas pelas revoluções que ocorreram em 

vários países a partir de 1968. De acordo com os estudos de Xavier (2009) a CNSS começa a perder 

prestígio social e entra em declínio em praticamente todos os países. O que poderia ser agregado 

como fator de agregação social se desvanece devido à recém conquistada autonomia dos jovens 

diante da opção de se manifestar ou não religiosamente. O que se percebeu é que a CNSS ao adotar 



 

 

75 

a Declaração Nostra Aetate objetivava se legitimar como intermediadora entre Catolicismo e 

Judaísmo, entretanto as revoluções pós-68 tornaram os agentes sociais independentes em termos 

religiosos, distanciando-os cada vez mais de vínculos duradouros com as instituições, contudo seria 

pueril acreditar que não há exceções. As mudanças implementadas pela CNSS não ficam no âmbito 

da estipulação da declaração como base de suas constituições. No mesmo período as freiras optam 

por mudar o hábito que era uma vestimenta austera para uma mais casual. Essas alterações não 

foram suficientes para dar continuidade no caráter inovador e moderno da Congregação nos anos 

subseqüentes. O motivo pode ser a junção de alguns fatores, por exemplo, a diminuição do número 

de noviças e consequentemente o envelhecimento das freiras que já estavam na congregação 

portanto acomodadas com a estrutura que fazem parte, o crescimento de novas comunidades 

“carismáticas” consideradas mais atraentes pelos jovens ou simplesmente o distanciamento de parte 

dos jovens das instituições religiosas tradicionais e ocidentais em busca de conhecer religiões 

orientais.  

 Neste sentido, e na busca pela compreensão da religiosidade apresentada pela CNSS se 

tentou estabelecer uma relação desta com a religiosidade moderna, em outras palavras, a 

aproximação, incorporação e exteriorização de práticas judaicas por parte da CNSS, muito embora 

não negando o Catolicismo, pode ser inserida no novo tipo de relacionamento mantido pelos 

indivíduos religiosos com as religiões. Um comportamento centrado na constituição de 

religiosidades subjetivas após escolhas feitas e experimentadas. No primeiro capítulo alguns 

parâmetros, acerca da religiosidade nos dias atuais, foram elencados para que a nova manifestação 

dos indivíduos religiosos diante das religiões fosse entendida como base para o habitus exposto pela 

CNSS. Um fator que não pode ser esquecido é que a grande, e impositiva, ordem de escolher ser ou 

não religioso, ser ou não mais tradicional ou mais aberto à Modernidade leva às crises identitárias. 

O problema da crise não significa deixar de ser religioso, mas que há outras religiões tão plausíveis, 

organizadas, estruturadas e que possuem uma explicação satisfatória para a existência humana.  

 Já no segundo capítulo se fez um retorno às origens da Congregação a fim de compreender o 

que levou o fundador a constituí-la. Embora a postura das freiras, no princípio da Congregação, 

fosse outro, devido ao objetivo de converter os judeus ao Catolicismo, o que se percebe nos dias 

atuais é que houve fatores sociais externos e relevantes o suficiente para alterar a Congregação no 

modo de ver tanto os judeus quanto o Judaísmo. Três pontos se destacaram no capítulo dois, sendo 

o primeiro a vinda da CNSS para o Brasil com o objetivo de educar as moças da elite brasileira a se 

portarem diante dos “grandes homens”, o que leva claramente à característica de instituição voltada 

para a educação. Na década de sessenta do século passado, já estabelecida como instituição 
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renomada de ensino no Brasil, a Congregação recebeu o pedido de D. Távora para o envio de freiras 

para a criação de uma casa em Sergipe. Neste segundo ponto a Congregação ao partir para o 

nordeste brasileiro tendo como objetivo auxiliar na evangelização solicitada por D. Távora se 

distancia do cunho educativo amplamente reconhecido em outras regiões do país, e é parte do 

“trabalho missionário” da Igreja Católica. O terceiro ponto gira em torno da inexistência do Colégio 

de Sion. A não-existência do colégio possibilitou uma maior dedicação ao estudo do Judaísmo, 

embora como relatado pelas próprias freiras o tempo dedicado a esta tarefa seja pouco. Este último 

fator desencadeou toda uma postura de ornamentação domiciliar e interiorização de aspectos da 

cultura judaica os quais tornam a casa da CNSS/SE distinta das demais da Congregação.  

 Ao analisar a casa de Sion fica evidente, aos olhos do cientista social, a violência simbólica 

exercida pela ornamentação. Entretanto, no que tange ao discurso das freiras há, por parte delas, 

uma clara consciência relembrada a todo instante que devem ter cautela nas afirmações para não 

serem mal interpretadas em referência ao Catolicismo, mesmo que a naturalização dos aspectos 

judaicos indique o contrário. O habitus representado demonstra que existe um conflito, não em 

relação à vertente religiosa predominante – Catolicismo – mas em tentar dosar, limitar, não se 

exporem tanto para não se distanciarem da matriz religiosa. Outra inflexão verificável é que existe 

uma idealização de uma postura religiosa que é almejada, todavia, com poucas exceções fica apenas 

na documentação oficial. Assim, distante dos escritórios nos quais os documentos da CNSS são 

idealizados, o que se vê aqui em Sergipe é uma congregação católica de fato e de práticas, mas 

também uma congregação católica e judaica – de representação simbólica, material e de habitus – 

com uma ressemantização destes aspectos com o intuito de os adequarem ao Catolicismo, 

características julgadas importantes para o auxílio da constituição de uma identidade católica 

“completa”.  

  Finalizada a pesquisa o que se conclui, mesmo que não sejam conclusões definitivas pois o 

campo religioso está cada vez mais se modificando, alterando seus limites e já marcado por 

porosidades, nas quais se infiltram particularidades de credos diferentes, é que a Congregação 

Nossa Senhora de Sion contempla este novo padrão de se relacionar com as religiões. Segundo as 

freiras não houve dificuldades em se aproximarem e estudarem o Judaísmo como redescoberta das 

raízes cristãs, há, por outro lado, pouca difusão do que o Judaísmo representa como origem de 

algumas tradições para o Cristianismo. Portanto, o comportamento adotado pelas freiras é a de 

agregar aspectos religiosos judaicos que contribuem para o melhor entendimento de suas origens 

religiosas e em nenhum momento negar a identidade católica, por mais permeada que esteja de 

características judaicas.  
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TABELAS 

Tabela 1 

Relação de Freiras 1988 – Mundo 

País/Região Ativas Contemplativas Noviças Falecidas 

América Central 85 28 - França 3 – A. Central 3 - EUA 

Austrália  51 11 - Lourdes 2 - Canadá 11 - Europa 

Argentina 3 6 – Israel 3 - Europa 2 - Itália 

Canadá   62  3 - Mediterrâneo 6 – Med.  

Estados Unidos 22  3 - Inglaterra 1 - Inglaterra 

Europa 279    

Itália 56    

Mediterrâneo 164     

Inglaterra – Irlanda  93    

Totais 815 45 14 23 

(fonte: Congrégation des Religieuses de Notre Dame de Sion – Status 1988, Roma) 

 

Tabela 2 

Relação de Freiras 1988 – Brasil 

Estado Ativas Contemplativas Noviças Falecidas 

Rio de Janeiro 56 10 - Curitiba 6 3 

São Paulo 56    

Minas Gerais 29    

Bahia  5    

Paraná 7    

Santa Catarina 3    

Sergipe 8    

Totais 164 10 6 3 

(fonte: Congrégation des Religieuses de Notre Dame de Sion – Status 1988, Roma) 
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Tabela 3 

Relação de Freiras 1998 – Mundo 

País/Região Ativas Contemplativas Noviças Falecidas 

América Central 56 36 - França 2 – A. Central 3 - EUA 

Austrália  33 6 – Israel 6 - Romênia 10 - Europa 

Argentina 3  2 - Europa 1 – A. Central 

Canadá   44  1 - Inglaterra 6 – Med.  

Estados Unidos 14   4 - Inglaterra 

Europa 227   2 - Austrália 

Romênia 61   6 - Romênia 

Mediterrâneo 108     

Inglaterra – Irlanda  19    

Totais 565 42 11 32 

(fonte: Congrégation des Religieuses de Notre Dame de Sion – Status 1998, Roma) 

 

Tabela 4 

Relação de Freiras 1998 – Brasil  

Estado Ativas Contemplativas Noviças Falecidas 

Rio de Janeiro 31 12 - Curitiba 0 3 

São Paulo 25    

Minas Gerais 25    

Bahia  4    

Paraná 6    

Sergipe 9    

Totais 100 12 0 3
 

(fonte: Congrégation des Religieuses de Notre Dame de Sion – Status 1998, Roma) 
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Tabela 5 

Relação de Freiras 2010-11 –  Mundo 

País/Região Ativas Contemplativas Noviças Falecidas 

América Central 35 - - 1
 

Austrália – Filipinas 26 - 1 - Filipinas 1 

Canadá – Estados Unidos 37 - - - 

Europa
 

95 22
 – França  - 8 

Mediterrâneo
 

50 7 – Israel  2 - Egito 4 

Romênia 26 2 - 4 

Inglaterra – Irlanda  37 - - 1 

Totais 306 31 3 19 

(fonte: Congrégation des Religieuses de Notre Dame de Sion – Status 2010-11, Roma) 

 

Tabela 6 

Relação de Freiras 2010-11 – Brasil 

Estado Ativas Contemplativas Noviças Falecidas 

Rio de Janeiro 22 - - - 

São Paulo 28 - - - 

Minas Gerais 10 - - 2 

Bahia  2 - - - 

Paraná 3 9 2 - 

Sergipe 6 3 - - 

Totais 71 12 2 2 

(fonte: Congrégation des Religieuses de Notre Dame de Sion – Status 2010-11, Roma) 
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ANEXO A (envelope) 

Envelope da carta de D. Távora para Ir. Maria Isabel agradecendo a autorização da criação da 

Congregação em Sergipe.  
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ANEXO A (carta) 

Primeira página da carta de D. Távora para Ir. Maria Isabel agradecendo a autorização da criação da 

Congregação em Sergipe. 
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ANEXO A (carta) 

Verso da primeira página da carta de D. Távora para Ir. Maria agradecendo a autorização da criação 

da Congregação em Sergipe. 
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ANEXO B 

Primeira página da carta de D. Távora para Ir. Ferdinanda da Congregação Nossa Senhora de Sion 

em Sergipe. 
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ANEXO B 

Verso da primeira página da carta de D. Távora para Ir. Ferdinanda da Congregação Nossa Senhora 

de Sion em Sergipe. 
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ANEXO C 

Carta da superiora geral Marie Laurice para a residência das freiras em Santo Amaro das Brotas-SE. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Capa. 
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ANEXO C 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 1. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 2. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 2 verso.  
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 3. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 3 verso. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 4. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 5. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 6. 
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ANEXO D 

Texto do Capítulo Geral em 2010. Página 7. 
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ANEXO E 

Alfabeto hebraico exposto na sala da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em Aracaju. 
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ANEXO F 

Quadro do Muro das Lamentações exposto na sala da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion 

em Aracaju. 
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ANEXO G 

Quadros com motivos judaicos expostos na sala da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em 

Aracaju. 
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ANEXO H 

Estante da sala de estar na casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em Aracaju. 
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ANEXO I 

Parte da estante da biblioteca da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em Aracaju. 
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ANEXO J 

Estante da biblioteca da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em Aracaju. 
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ANEXO K 

Exemplar de um livro encontrado na biblioteca da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em 

Aracaju.  
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ANEXO L  

Exemplar de um livro encontrado na biblioteca da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em 

Aracaju. Livro dedicado ao Pessach.  
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ANEXO M  

Exemplar de um livro encontrado na biblioteca da casa da Congregação Nossa Senhora de Sion em 

Aracaju. Livro da saga Harry Potter – Harry Potter e o cálice de fogo.  
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ANEXO N 

Medalha usada pelas freiras da Congregação Nossa Senhora de Sion. Frente e verso da medalha, 

respectivamente.  
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ANEXO O 

Centro Educacional Nossa Senhora de Sion localizado em São Cristóvão-SE, também conhecido 

como “Cantinho do céu”. 
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ANEXO P 

Natal de 2010 no Centro Educacional Nossa Senhora de Sion. 
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ANEXO Q  

Artigos judaicos expostos na sala da Congregação Nossa Senhora de Sion no município de Santo 

Amaro das Brotas – SE. 
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ANEXO R 

Artigo judaico exposto na sala da Congregação Nossa Senhora de Sion no município de Santo 

Amaro das Brotas – SE. 

 

 


