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 Compromisso Inter-Religioso pela Justiça e pela Paz, Província de Patna, Índia 

 

O Planejamento de longo prazo da Província, assessorado pela Irmã Mary Sreeja, aconteceu em novembro 

de 2019. Na oportunidade, uma sugestão foi que assumíssemos um tipo relevante de colaboração em nossos 

trabalhos missionários.  Chamamos esse programa de “Compromisso Inter-Religioso pela Justiça e pela Paz”. 

A inauguração oficial do programa foi feita pela Irmã Mary Tessy, SND, Superiora Provincial da Província da 

Assunção.  A equipe de coordenação é formada pela Sra. Ranjana Noumani, Sra. Tejrashi Mehrotra, Ir. Mary 

Shobana, Ir. Mary Punita e Ir. Mary Jyotisha. Durante o primeiro encontro, a Ir. Mary Tessy descreveu o 

grupo como “Manav Bhav”, que significa “Amor e Compaixão pela Humanidade”. 

Nosso logo: Um Deus, um Amor, um Mundo, uma Humanidade (Somos irmãos e irmãs, filhos de Deus Pai) 

 

Nosso lema: “Uma visão, uma missão, um coração, uma esperança” 

 

Nossa visão:   Construir uma comunidade humana inclusiva onde todos sejam  

 respeitados, valorizados e afirmados em sua dignidade.  

Nossa missão: Ir ao encontro dos marginalizados e oprimidos, especialmente daqueles 

  que vivem em extrema pobreza, em nossos arredores e na sociedade.   

Nossa esperança:  Apoiá-los e incentivá-los a conquistar uma melhor qualidade de vida. 

Quem somos? Somos um mosaico de pessoas de diferentes confissões religiosas, crenças, valores, 

convicções, mas com uma visão comum e a missão de levar esperança ao mundo. Nossos valores 

fundamentais são a fé e a confiança no Deus Providente; o amor fraterno; justiça e paz; liberdade, igualdade; 

reconciliação e perdão; honestidade, confiabilidade; não violência, ternura e unidade na diversidade. 

 

Nosso compromisso:  O amor fraterno encontrará sua expressão na estruturação de uma cozinha fraterna 

para as famílias que vivem sem uma única refeição diária. Este é o humilde início de um grande serviço às 

pessoas que passam fome. 

Como parte do plano de ação, os membros do grupo confiaram a Irmã Mary Punita a tarefa de identificar as 

famílias necessitadas e, generosamente, cada membro da equipe assumiu a responsabilidade de fornecer 

uma refeição às famílias selecionadas, nos finais de semana. Confiamos nossa Província ao Deus 

misericordioso e providente e pedimos a sua bênção para todos os nossos empreendimentos.  


