
 

Início do Programa do Terciado, Bangalore, Índia 

 

“Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. (Mc 8,34) 

Ao preparar seus discípulos para a missão, Jesus levou-os ao alto de um monte, orou com eles e enviou-os dois                    

a dois. Da mesma forma, Irmã Mary Sujita, a mestra do Terciado, tem-nos preparado espiritualmente para a                 
experiência com o Abba em nossa vida e para desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. Foi num dia de                   

silêncio que sentimos, profundamente, os movimentos do Espírito, conduzindo-nos ao SIM definitivo.  

No dia 1º de dezembro, as Irmãs Mary Selvi, Lourde, Swarnalata, Premalata e Triveni da Província da Visitação                  

e a Irmã Mary Prima da Província da Assunção iniciaram, formalmente, o programa do Terciado. O marco inicial                  
contou com um momento de oração, às 18h15min, conduzido pela Irmã Mary Sujita. Agradecemos a Deus por este dia                   
em que fomos chamadas ao silêncio interior para melhor experienciar a presença amorosa de Deus. Com gratidão,                 

lembramos das abundantes bênçãos de Deus em nossa vida, reconhecemos a preciosidade da nossa vocação e                

sentimos a ternura de Jesus nos envolvendo.  

Foi um dia para celebrar a presença e a fidelidade de Deus durante o tempo da nossa caminhada formativa e                    
assegurar-nos da sua presença no futuro. O momento de oração foi muito significativo e inspirador. As Terciandas                 

participaram liderando as orações preparadas pela Irmã Mary Sujita. Ficamos profundamente comovidas durante a              
oração, enquanto cantávamos a canção “Will you come and follow me” (Você virá e me seguirá?). As linhas seguintes                   
da música são igualmente inspiradoras. “Em sua companhia, aonde seu amor e seus passos indicarem, irei. Assim,                 
caminharei, viverei e crescerei em vós e vós em mim”. Com total confiança entregamos nossa vida a Deus e sentimos                    

que Ele cuidará de nós agora e sempre. 

Durante o momento de oração, a Irmã Mary Chetana, Superiora Provincial, entregou a cada uma de nós, a                  

carta de aceitação aos votos perpétuos da Irmã Mary Kristin, Superiora Geral.  

Ao final da oração, uma irmã professa (figura sábia) foi indicada para acompanhar e ajudar a cada uma das                   
Terciandas em sua caminhada espiritual. Além disso, cada irmã da comunidade nos deu a bênção. Participar deste                 

momento de oração, que marca o início do programa do Terciado, foi uma experiência orante muito positiva para as                   
Irmãs da Província da Visitação, Bangalore, uma vez que esta é a primeira vez que o Terciado é realizado na Casa                     
Provincial de Bangalore. Nos anos anteriores, era realizado na Província da Assunção, Patna. A pandemia da Covid-19                 

nos manteve dentro das paredes da Casa Provincial no ano de 2020. 

Agradecemos a Deus e apreciamos o apoio orante das queridas Irmãs Mary Kristin e administração geral, Irmã                 
Mary Chetana e todas as Irmãs que nos acompanham em nossa jornada vocacional. Definitivamente, foi um novo                 

começo em nossa jornada espiritual e pedimos o vosso apoio contínuo.  

Irmãs Mary Premalata e Prima  
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