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Província Nossa Senhora da Assunção, Patna 
Assembleia da Província 

 18 a 20 de outubro, 2017 

Tema: Para vinho novo, odres novos  
 

 

Na Casa Provincial em Patna reuniram-se 125 irmãs, provindas das 33 filiais, para a Assembleia da 
Província. Uma grande alegria foi contar com a presença da Irmã Mary Sreeja, Assistente Geral e da 
Irmã Mary Marina, Ecônoma Geral. Igual privilégio foi ter a Irmã M. Sujita como facilitadora do 
processo. 

O tema da Assembleia foi “Para vinho novo, odres novos”.  Em sua palestra de abertura, a Irmã M. 
Tessy, citando o Papa Francisco, disse: “A vida religiosa consagrada, hoje, está diante de muitos 
desafios. Durante este período árduo e complicado, somos desafiadas a reproduzir a santidade e a 
criatividade das nossas fundadoras”. 
 
O Padre Louis Prakash, SJ, um famoso ativista social, fez uma apresentação muito esclarecedora 
sobre o atual cenário social, político e cultural da Índia. Ele falou sobre o trabalho louvável que as 
irmãs fazem na área do desenvolvimento da mulher. 
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A Irmã M. Sreeja apresentou uma visão geral do documento “Para vinho novo, odres novos” e 
enriqueceu a Assembleia com a partilha sobre a realidade vivida em outras Províncias e Delegações. 

Uma boa parte do tempo foi dedicada às apresentações das coordenadoras dos apostolados. No 
segundo dia da Assembleia, as discussões nos grupos e os plenários evidenciaram os problemas, as 
necessidades e as possibilidades.  A participação nas discussões foi excelente, com escuta respeitosa 
e espírito discernente.  

Diversas comunidades se responsabilizaram pela oração da manhã e da noite.  Os momentos de 
oração bem preparados, as reflexões relevantes sobre o tema usando multimídia e canções que 
elevam a alma, acrescentaram riqueza aos dias da Assembleia.  

Os celebrantes: Padre Jose Vadassery, SJ, Padre Pius Thekkemury, SJ e Padre Gregory Gomes, SJ, 
apresentaram profundas reflexões sobre o tema da Assembleia. Eles desafiaram e encorajaram a 
Assembleia a estar aberta ao vinho novo que está sendo derramado em nossos odres.  

Na parte conclusiva, o parecer geral era de profunda satisfação e gratidão pela experiência da 
Assembleia da Província. Houve muitos comentários favoráveis sobre o caráter maduro das 
discussões e a participação incondicional dos membros. Louvamos e agradecemos a Deus por esta 
harmoniosa e frutífera Assembleia da Província, 2017. 


