
AS TERCIANDAS DA INDIA ESTÃO PENSANDO EM VOCÊ! 

 
 

Enche-nos de imensa alegria e gratidão estar nessa fase de nossa formação como Irmãs de 

Notre Dame! Fomos abençoadas por fazer parte de um grupo internacional vibrante de 

SNDs, representando três países. Somos um grupo de 12 terciandas: Ir.M. Emma Cindy 

Gatakaa e Ir. M.Magdalene Musila Mbula, da Delegação do Espírito Santo – Tanzania / 

Kenia; Irmãs M. Yolenta e Magdalena da Província da Indonésia; Irmã M. Sangeeta Jacob, 

da Província da Visitação, Bangalore e Ir.M. Deepti Tudu, Sabeena Soren, Meena 

Arulappa, Leena Margaret Japasthanappa, Rose Pariyathu, Rekha Chelva Raj e Josephine 

Rayappa da Província da Assunção, Patna. 

Iniciamos nosso terciado aqui em Patna, na Casa 

Provincial, em 23 de Junho, com uma oração de 

abertura muito inspiradora, feita por nossa 

Formadora do Terciado: Irmã Maria Sujita. Irmã 

Maria Beena, Superiora Provincial, nos motivou 

e conviou a viver plenamente os apelos de nosso 

chamado à Vida Consagrada. Nos primeiros dias 

tivemos algumas partilhas interessantes e 

enriquecedoras sobre nossos respectivos países 

de origem, especialmente no que se refere à 

nossa cultura, tradições religiosas bem como as bênçãos e desafios do nosso país em 

particular. Depois disso, atividades para conhecer-nos mutuamente. Como resultado, já 

dentro de poucos dias começamos a nos sentir maravilhosamente unidas e amigas entre 

nós como Irmãs de Notre Dame. 

Durante os próximos dias, Irmã Maria Amala nos introduziu numa caminhada interior, 

energizante e transformadora, pela descoberta de nossas fontes interiores, recursos e 

potencialidades, através de uma Intensiva Jornada de Integração Emocional. Tivemos 

regularmente “dias de deserto”, que nos proporcionaram tempo extra para integração, 

solidão e oração.  Vocês ainda ouvirão  mais à medida em que vamos progredindo no 

nosso Terciado. Enquanto isso, pedimos sua bênção e orações para que possamos fazer 

http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/07/Tertians-July-2014_w630.jpg
http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/07/Tertians-July-2014-060_w800.jpg


bom uso deste tempo privilegiado para preparar-nos, tão bem quanto possível, para viver 

nosso chamado Notre Dame no espírito de Santa Júlia, Irmã Maria Aloysia e Ignatia. 

  

 
 

http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/07/Tertians-Chapel-July-2014-071_w630.jpg
http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/07/Tertians-Chapel-July-2014-071_w630.jpg
http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/07/Tertians-July-2014-027_w630.jpg
http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/07/Tertians-Chapel-July-2014-071_w630.jpg

