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 Postulantes de Patna partilham sobre o dia do seu ingresso 

 

O dia 6 de julho de 2020 foi um dia inesquecível para nós, onze postulantes. Agradecemos ao bom Deus pela sua 

bondade em nos dar o desejo de trabalhar de acordo com o seu plano. Pela graça de Deus, pudemos dar esse passo 

importante na nossa vida.  Este dia, foi um dia de grande alegria para todas nós. 

Em preparação ao ingresso, tivemos um dia de recolhimento orientado pela Irmã Mary Sujita.  O tema foi “Cartas de 

amor de Deus”.  Refletimos sobre nosso relacionamento com Deus, que nos chamou pelo nome, que nos chamou de 

diferentes cantos do país.  Ele nos chamou de maneiras diferentes, mas todas para o mesmo propósito. 

Nosso ingresso no Postulantado foi durante um momento de oração, muito inspirador, liderado pelas Irmãs Mary 

Reshma e Sushila, às 18h30min do dia 6 de julho.  Nós, onze jovens, entramos na capela da Casa Provincial, em 

procissão, levando símbolos: “Mãos que cuidam”.  Colocamos os símbolos defronte do altar, num local lindamente 

decorado. O momento mais importante da celebração foi quando fizemos nossa oração especial e a Irmã Mary Tessy, 

nossa Provincial, deu-nos a medalha das Postulantes.  Irmã Mary Shobana e Irmã Anima fizeram algumas reflexões e 

a Irmã Mary Tripti, Superiora Local, deu a cada uma de nós uma vela acesa. Experienciamos a presença de Jesus em 

nossa vida de maneira nova.   

Após o momento de oração, dançando e cantando, fomos ao refeitório da Casa Provincial. Os cumprimentos, no 

refeitório, não consistiram em beijos e abraços, mas em uma saudação com as mãos postas, mantendo distância social 

exigida pela Covid-19. Somos gratas à Irmã Mary Tessy e a todas as Irmãs pelo apoio orante que nos encheu de 

coragem para seguir em frente em nossa formação para sermos boas Irmãs de Nossa Senhora. 


