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Projeto Narigutte
Província de Bangalore, Índia

O projeto Narigutte (Colina da Raposa) está em andamento! As Irmãs de Notre Dame da Província da Visitação, 
Bangalore, Índia, adotaram a Vila Narigutte (a tradução literal é Colina da Raposa) como um projeto especial para 
concretizar a JPIC na vida da população local. A decisão foi tomada na assembleia provincial em dezembro de 2017. 
Várias reuniões, entrevistas, pesquisas e visitas ao local foram realizadas pelas irmãs, professores e estudantes para 
identificar as necessidades mais prementes da vila que conta com 50 famílias católicas, na sua maioria, 
trabalhadores de período integral e migrantes. As necessidades identificadas como mais urgentes foram saneamento, 
eletricidade e educação. Como parte do projeto de saneamento, decidiu-se construir várias instalações sanitárias 
para as famílias carentes e  uma casa para uma viúva com dois filhos, sendo um deles uma criança especial. 

No dia 7 de junho de 2020, o local foi abençoado pelo pároco, Pe. A. Thomas de Mariyapura na presença das Irmãs 
Mary Chetana, superiora provincial, Mary Divya, ecônoma provincial, Mary Alpana,  coordenadora da JPIC e outras 
irmãs das comunidades vizinhas: Mary Naina de Koramangala, Mary Jaisheela de Somanahalli, líderes da vila e 
moradores. Esta vila faz parte da Paróquia de Mariyapura, que está sob a jurisdição do conjunto de vilas Somanahalli. 
Cada filial da província contribuirá com o “óbulo da viúva” para concretizar este objetivo. O trabalho está em 
andamento, apesar das incertezas trazidas pela pandemia do COVID-19 e do caos e miséria causados por ele às 
pessoas pobres e marginalizadas. Os próprios moradores são a força de trabalho. 

As crianças serão matriculadas em escolas próximas para obter uma melhor educação que as ajudará a transformar 
sua vida e a sociedade ao seu redor. 

O processo de eletrificação somente ocorrerá após mais algumas reuniões e negociações com a Companhia elétrica 
de Karnataka. Enquanto isso, envolvemos nossos amigos e benfeitores na luta pela Justiça, Paz e Integridade da 
Criação para estes nossos irmãos e irmãs marginalizados e menos privilegiados. 


