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Cerimônia de Instalação da Nova Administração Provincial 

Província Nossa Senhora da Visitação, Bangalore, Índia 
 

 
 

 “Dai graças ao SENHOR, porque ele é bom! Seu amor fiel dura para sempre” (1 Crônicas 16,34). Dia 

29 de dezembro de 2019 foi um dia de graças na história da Província da Visitação, Bangalore. 

Testemunhamos a cerimônia de instalação da nova superiora provincial e de sua equipe.  Na Casa Provincial, 

no salão Julie, ressoavam alegres hinos de louvor e ação de graças a Deus durante a Santa Missa e durante 

a cerimônia de instalação. A Santa Eucaristia foi celebrada pelo Pe. Daniel Raj, SJ, às 07h. 

 

 Com o tema CHAMADAS, ABENÇOADAS, PARTIDAS E PARTILHADAS, a Irmã Mary Sreeja, Assistente 

Geral, conduziu a cerimônia de instalação que começou às 9h15min. A Irmã Mary Sandhya e sua equipe de 

Conselheiras recebeu a gratidão e o reconhecimento por seu serviço comprometido à província nos últimos 

nove anos. Cada uma delas recebeu uma vela acesa com o compromisso de espalhar a luz de Cristo por onde 

quer que andem, no futuro. A nova superiora provincial e sua equipe, no gesto simbólico de receber uma 

Bíblia de presente, receberam também o mandato de continuar a missão de Jesus: 

Irmã Mary Chetana SND, Superiora Provincial 

Irmã Mary Kripa SND, Primeira Conselheira Provincial 

Irmã Mary Satya SND, Conselheira Provincial 

Irmã Mary Alpana SND, Conselheira Provincial  

 Em espírito de total entrega à vontade do Pai, a Irmã Mary Chetana assumiu a responsabilidade de 

liderar a província e, em resposta, as Irmãs cantaram: “Guia-nos, ó Senhor, guia-nos sempre...” Logo após a 

cerimônia de instalação, a Irmã Mary Chetana dirigiu algumas palavras aos membros da província. Foi um 

tempo de graça para cada uma de nós. Agradecemos a presença da Irmã Mary Sreeja para este momento 

de graça e bênção.  

 Todas as Irmãs felicitaram a nova equipe provincial gratas por sua disponibilidade e com o desejo de 

que tenham abundantes bênçãos de Deus para os próximos anos.  


