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Votos Perpétuos, Patna, India 
 

 
 
O dia 16 de maio raiou para testemunhar as maravilhosas obras que o nosso bom Deus realizou na vida das 
nossas queridas Irmãs Mary Joysi, Nilima, Seema e Sanjana.  As sementes da vocação que foram semeadas 
em seus corações cresceram e desabrocharam em dons pessoais, agora ofertados ao Senhor para a sua 
glória e para servir o seu povo.  
 
Todos os participantes reuniram-se na capela que estava muito bem decorada, com um toque artístico. O 
Arcebispo de Patna, Dom William D. Souza, foi o presidente da Celebração Eucarística e da cerimônia dos 
votos. A Superiora Provincial, Irmã Mary Tessy, em nome da Superiora Geral recebeu os votos e aceitou as 
Irmãs como membros permanentes da Congregação.  
 
A presença de muitos sacerdotes, Irmãs, pais e parentes das Irmãs que fizeram a profissão perpétua, 
agregou muita alegria ao evento. O cantar melodioso em inglês, hindi, tâmil, sadri e oraon, dirigido pelas 
Junioristas, foi uma maravilhosa contribuição para o espírito solene e orante da celebração. Na homilia, o 
Arcebispo inspirou e desafiou as Irmãs a aprofundar o seu amor e o seu compromisso com a pessoa de 
Jesus e difundir a mensagem de compaixão e de amor entre o seu povo. 
 
As Irmãs neoprofessas expressaram a sua imensa alegria e gratidão a todos os presentes – especialmente, 
seus queridos pais, parentes, amigos, formadoras e Irmãs de Notre Dame que ajudaram para que elas se 
tornarem quem são hoje.  
Após a Celebração Eucarística foi a vez da cerimônia de cortar o bolo. Todos os presentes apreciaram um 
delicioso café e a amizade compartilhada. Também os membros da família abrilhantaram o encontro com 
canções. No final do dia, as neoprofessas acompanharam os familiares para suas paróquias de origem a fim 
de continuar celebrando. Deus é grandioso e magnífico em seus caminhos. Ele fez grandes coisas por nós. 
Deus seja louvado!  


