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Peregrinação Congregacional  

 

Nós, o grupo de sete Irmãs da Índia, tivemos a oportunidade de fazer a Peregrinação Congregacional de 19 de abril a 

9 de maio de 2022, depois de uma espera de dois anos devido às restrições da Covid. Agradecemos à Congregação e 

às nossas Províncias por esta oportunidade de renovação, de experienciar nosso carisma e espírito nas realidades 

vividas nos tempos de Santa Júlia, Irmã Maria Aloysia e Irmã Maria Ignatia visitando nossas raízes na Alemanha e na 

Bélgica.  

Fomos o primeiro grupo de peregrinas a desfrutar da calorosa hospitalidade e acomodações na Casa Internacional 

de Emaús. Visitar nossos antigos Centros Provinciais em Vechta, Mülhausen, as irmãs na Holanda e vivenciar 

momentos especiais em Coesfeld, acrescentaram muita alegria e inspiração à nossa missão. Nossa visita a Namur, o 

estudo detalhado do nosso Centro Histórico, Coesfeld, e o tempo de oração diante da Cruz de Coesfeld inspiraram-

nos a encarnar o amor do nosso Deus bom e providente onde quer que estejamos em missão.  

Reanimadas com um novo espírito na Alemanha, fomos muito bem recebidas pela Irmã Mary Kristin e pela 

comunidade da Casa Madre em Roma. Fieis à nossa internacionalidade e interculturalidade, as Irmãs se revezaram 

para nos acompanhar a lugares significativos e lugares sagrados, especialmente, onde os Santos Pedro e Paulo 

testemunharam Cristo até a morte. Seu martírio e zelo por Cristo nos empoderaram espiritualmente para sermos 

corajosas e fundamentadas em Cristo para enfrentar os desafios atuais de viver a fé na Índia.  

Também tivemos o privilégio de acompanhar a Comunidade da Casa Mãe em sua excursão a Florença. Isso foi uma 

surpresa para nós e aproveitamos cada momento visitando os lugares culturais e sagrados de Florença. Dedicamos 

um bom tempo integrando nossas experiências diárias e fazendo o registro da peregrinação. A nossa partilha com o 

Governo Geral foi muito enriquecedora e ampliou o sentido de pertença à Congregação. Agradecemos a vocês, 

queridas Irmãs na Alemanha e em Roma, por planejarem cuidadosamente a nossa peregrinação e fazerem todo o 

necessário em nosso nome, desde o processamento dos vistos até o momento da partida em Roma. Acalentaremos 

as memórias da peregrinação e viveremos plenamente nosso carisma e espírito.  

 Irmãs peregrinas indianas: Mary Veena, Sushmita, Sunita A, Mallika, Nirupa, Suchita e Priya 


