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Um novo empreendimento em Pochampalli, Dharmapuri, Tamil Nadu, 

India 

 

A busca de uma nova atividade em  Dharmapuri diocese de Tamil Nadu começou em Novembro de 

2013, uma  vez que nossa Missão em  Vaniyakuy, Tamil Nadu estava chegando ao processo final de 

discernimento  de deixar nossa presença na Diocese de Kottar.  Sister Mary Sandhya e seu conselho 

encontraram-se com o Bispo de Dharmapuri, Sua Excia. Lawrence Pius, para discutir com ele as 

possibilidades de comprar uma propriedade na diocese.  O bispo foi muito cordial e acolhedor. Ele 

levou as irmãs a alguns lugares para ver o local antes de decidir.  Depois de de fazer um esforço 

cansativo para olhar o pedaço de terra indicado, as Irmãs finalmente puderam comprar alguns 

hectares próximos à Estrada principal de  Pochampally em Dharmapuri.  Agradecemos a Deus por 

todas as suas abundantes bênção e 

constante companhia no nosso processo de 

discernimento.  

Dia 6 de Julho de 2015,  é um dia memorável 

na história da Província de Nossa Senhora da 

Visitação, Bangalore, pois saímos do distrito 

de Dharmapuri, Tamil Nadu, para uma vila 

chamada Pochampally. Tivemos a bênção de 

uma casa temporária neste dia, do Bispo da 

Diocese de  Dharmapuri, Sua Excia. Lawrence 

Pius. Ir. Mary Sandhya e algumas outras 

irmãs da Casa Provincial de Bangalore e da 

comunidade de  Somanahalli  marcaram 

presença.  Havia também muitos outros 

convidados especialmente padres e 

paroquianos dos arredores, o Presidente de , 

Panchayat; presentes na ocasião. Foi mesmo 

um dia especial.  Ir. Sandhya no seu discurso 

falou sobre  Sta. Júlia e Ir. Aloysia que se dedicaram ao povo, especialmente os pobres e 

maginalizados.  Nós, as Irmãs,  também tínhamos ido ao local com aquela visão de nossa Mãe 

Espiritual e de nossa Fundadora para tocar as vidas dos pobres, atravé da educação e outros 



Bangalore  Fresh Venture                                                                                           September 14, 2015  snd1.org 

ministérios. O bispo aprecia nosso serviço ao povo e desejou as bênçãos de Deus  para nosso futuro 

apostolado na sua Diocese em  Dharmapuri, 

Pochampalli. Foi mesmo um dia especial para nossa 

Província.   

É nossa profunda fé em Deus que nos leva a procurar 

um lugar desconhecido para levar ao conhecimento  de 

todos Cristo e sua Bondade.   A construção está quase 

começando. Pedimos a Deus que permaneça conosco, 

à medida que caminhamos para a Terra Prometida de  

novas oportunidades.    

 


