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Província Nossa Senhora da Visitação, Bangalore, Índia 
Assembleia Provincial, 2017 

 

 
 
Com sentimentos de gratidão e de expectativa nosso olhar se volta para o tão 
aguardado evento de 3 dias cheios de graça - a Assembleia da Província - realizada de 
27 a 30 de dezembro, 2017.  
 
O Padre Joseph Royan, Sacerdote Redentorista, deu a direção para o dia quando, 
durante a Missa, apresentou o tema da Assembleia: “Para vinho novo, odres novos”. 
Ele ficou impressionado pela escolha do tema e perguntou se realmente havíamos 
pensado bem nos desafios e nas consequências nele escondidas. Afirmou ainda que 
precisamos estar abertas, pois o tema exige um novo despertar, um despir-se do velho 
por amor a Jesus. Precisamos de fidelidade para viver a Vida Consagrada e enfrentar 
os desafios da vivência deste tema. 

A Ir. Sandhya foi convidada para dirigir umas palavras ao grupo reunido. A Irmã nos 
acolheu com calorosas saudações. Disse que o nosso encontro tinha um propósito e 
um objetivo. O tema “Para vinho novo, odres novos” nos desperta. A Irmã desafiou-
nos a ter a coragem e a prontidão de viver o tema em nossa vida e apostolado. 
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Ir. Sujita, a assessora, convidou-nos a concentrar nossa atenção no vinho novo... 
Precisamos perguntar a Deus o que Ele quer de nós... preservar e comunicar as coisas 
com esperança.  
 
No segundo dia, o Pe. Prasad SDB, falou sobre a Relevância das Adaptações (Digital) 
na Vida Religiosa, hoje (cyber crime). Ele nos alertou para a segurança no uso da 
tecnologia, dos softwares e da internet. Concluiu com citações do Papa Francisco 
sobre o uso significativo da comunicação e como a Igreja valoriza o uso da mídia. Ele 
ainda nos estimulou a construir uma sociedade que seja saudável e aberta à partilha. 
Precisamos ser profissionais em nossos pensamentos e relacionamentos com as 
pessoas, através de uma vida exemplar. 

Foram apresentados relatórios da Educação, Sócio/Pastoral, Saúde, NAET, Formação/ 
Formação permanente, Animação Vocacional, Programa de Associados Notre Dame, 
JPIC, etc. Houve tempo para discussão e esclarecimentos. Fomos convidadas a 
construir um plano de ação concreto para os próximos dois anos. Recebemos um 
‘Modelo para o Plano de Ação’. 

Cerimônia de encerramento 
A cerimônia de encerramento foi conduzida pela equipe provincial que nos convidou a 
sentar com os membros da nossa comunidade, o que foi muito marcante. No final da 
oração, a Irmã Sandhya abençoou a cada uma com a água benta. Depois, acendeu uma 
vela no Círio Pascal e a ofereceu a cada superiora de comunidade que, por sua vez, 
acendeu as velas para os membros da sua comunidade. A Assembleia da Província foi 
concluída com êxito, com sentimentos de esperança e de promessa. Louvamos a Deus 
porque “TUDO O QUE COMEÇA BEM, TERMINA BEM". 
 


