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Saudações das Terciandas da Índia 

Nós, as sete Terciandas da 

Províncias da Assunção e da 

Província da Visitação, desejamos 

a todas vocês, queridas Irmãs, um 

Ano Novo 2023 frutífero e com 

muita saúde. Estamos ansiosas 

para compartilhar com vocês 

algumas das maravilhosas 

experiências do nosso Terciado. 

Antes do início formal do Terciado, 

tivemos a graça de frequentar um 

curso de teologia de quatro meses 

no Seminário Pontifício St. Peter 

em Bangalore, de junho a outubro 

2022. 

Iniciamos o Terciado formal na 

Casa Provincial da Província da 

Visitação, Bangalore, no dia 27 de 

novembro, com uma oração muito 

significativa conduzida pela querida Ir. M. Sujita, responsável pelo Terciado. No final do momento de oração, fomos 

acompanhadas por sete irmãs idosas, nossas 'mulheres sábias', que seriam nossas companheiras especiais e parceiras de oração 

durante nosso Terciado. 

Os vários estudos nos iluminaram e fortaleceram em nossa vocação. Estudar, mais uma vez, a história da Congregação sob a 

competente orientação da Irmã Mary Kripa, historiadora da Província, nos ajudou a entrar plenamente na maravilhosa jornada da 

nossa amada Congregação, desde seu nascimento em Coesfeld até os dias atuais. 

Em consonância com nosso carisma fundacional e atendendo ao reiterado apelo do Papa Francisco para ir às periferias, tivemos 
um mês de experiência de periferia. Ver Cristo nas pessoas que sofrem e responder com compaixão é o apelo do nosso tempo. 
Fomos divididas em três grupos e durante um mês vivemos entre idosos, deficientes físicos e filhos de prisioneiros e trabalhamos 
com eles. Essa experiência foi muito desafiadora, mas também gratificante, pois vivemos o espírito do encontro e do cuidado 
compassivo com os mais necessitados.  
 
Desde o início do Terciado, estamos totalmente imersas no estudo aprofundado de nossas Constituições. Temos o privilégio de 

ter a Irmã Mary Sujita como responsável pelo Terciado, ela que é uma Constituição viva!  Estudamos artigo por artigo e dedicamos 

um bom tempo refletindo sobre cada artigo, partilhando nossas percepções entre nós e rezando com as Constituições para torna-

las parte integrante do nosso modo de vida e missão. Os vídeos sobre as Constituições da Irmã Joan Marie Recker, SND e as 

reflexões pessoais da querida Irmã Mary Sujita nos ajudaram entender melhor sua beleza e profundidade, bem como a extrema 

importância de cada artigo. Agora, com sinceridade, podemos dizer que amamos nossas Constituições! 

Tivemos a maravilhosa oportunidade de assistir a quatro sessões ZOOM conduzidas pela Irmã Mary Karuna sobre os temas da 

Espiritualidade Inaciana, Discernimento e Integração Psicossexual. Somos muito gratas a Irmã M. Karuna pelas informações e 

insights muito relevantes e valiosos que ela, com tanta alegria, compartilhou conosco. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro, estamos participando de um Programa de Terciado Intercongregacional, no Centro de 

Espiritualidade Inaciana aqui em Bangalore.  Ao concluir o programa do Terciado, teremos o privilégio de fazer os Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio, de um mês, sob a orientação dos Jesuítas.  

Continuamos a nos preparar através de várias aulas e atividades, mas sobretudo dedicando tempo de qualidade ao 

aprofundamento da nossa vida espiritual. Temos o privilégio de ter um ano inteiro, bem planejado, que nos preparar bem para o 

nosso Compromisso Final. Nossos sinceros agradecimentos à querida Irmã Mary Ann Culpert, Ir. M. Tessy, Ir. M. Chetana, as irmãs 

das províncias de Patna e Bangalore, e a todas as irmãs da família Notre Dame em todo o mundo por serem companheiras em 

nossa jornada em Notre Dame por meio do apoio e da oração. Continuem rezando por nós para que o nosso FIAT seja total e 

profético como o de Maria, nossa Mãe e padroeira. 

Terciandas: Irmãs M. Shruti, Christina Kiran, Athira, Josephine, Ansi, Sushma e Anima 


