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Profissão Perpétua, Província Nossa Senhora da Visitação, Bangalore, India 

 

“Louvai, ó minha alma ao Senhor, louvai o seu santo nome e nunca esqueça de todos os seus benefícios" é a 

canção que brota em nossos corações ao nos comprometermos com o Senhor para sempre. Nosso ser 

inteiro dança de alegria ao recordar as maravilhosas obras que Deus operou em nossa vida. Desde o ventre 

materno ele nos moldou e formou. Nas alegrias e tristezas Ele esteve conosco, caminhando ao nosso lado, 

como mãe cuidadosa, segurando nossas mãos e fazendo-nos chegar até aqui. Somos muito gratas pelo seu 

chamado para sermos d Éle. A frase de Santo Agostinho, “nossa vida é um presente do Senhor e o que nos 

tornamos é nosso presente para Ele”, é verdade também em nossa vida, quando agradecemos a Deus pelo 

dom da nossa vocação e sentimos grande alegria de viver e de doar-nos a Deus através do dom da nossa 

vocação. Havíamos esperado por este dia, ansiosamente, para dizer “sim” ao Senhor para sempre, como 

nossa mãe Maria o fez e para sermos fiéis a Ele até o fim. 

Nossa gratidão especial à Irmã M. Kristin e seu Conselho por suas constantes orações e bênçãos que foram 

uma fonte de força e apoio. 

Com profundo amor, expressamos nossos agradecimentos à Ir. Sandhya e a todas as queridas Irmãs da 

Província da Visitação, por terem compartilhado conosco o seu amor, seu cuidado, seu incentivo, seu 

interesse e, acima de tudo, as orações e bênçãos que nos ajudaram a chegar até este dia. Obrigada, queridas 

irmãs, do fundo do nosso coração, por tornar este dia inesquecível para nós.  

Expressamos, da mesma forma, nossa gratidão a todas as Irmãs da Congregação por suas orações e bençãos. 

Ao começarmos uma nova jornada em nossa vida religiosa, pedimos que continuem rezando por nós.  

Irmãs Shyni, Rashmita e Vanitha 


