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Peregrinas da Índia e da Indonésia partilham suas experiências 

 

Dia 18 de setembro de 2018, seis Irmãs peregrinas da Província de Patna, Índia e três Irmãs da Província de 
Jacarta, Indonésia, foram acolhidas pela comunidade da Casa Mãe. As peregrinas indianas eram as Irmãs Mary 
Taruna, Prasanna, Mamta, Prabha Toppo, Kalpana e Prasan que chegaram à Roma depois de completar sua 
peregrinação na Alemanha ao passo que as Irmãs indonésias começaram a sua peregrinação em Roma. A Irmã 
Mary Supriya da Casa Mãe uniu-se as três Irmãs indonésias, Maria Marieta, Yusta e Marlina para visitar os 
locais de peregrinação na Alemanha. 

Seguem algumas reflexões das Irmãs peregrinas: “Oh! Quanto é bom o nosso querido bom Deus!” Este dizer 
de Santa Júlia tornou-se realidade viva ao realizarmos a nossa peregrinação Congregacional em Roma, a 
Cidade Eterna e nas origens da nossa Congregação. Nossa jornada pela Cidade Santa renovou e aprofundou 
nossa fé. Percorrer os caminhos dos Santos, dos Apóstolos e dos Mártires nos desafiou e inspirou para sermos 
missionárias mais zelosas. 

Visitar as origens da nossa Congregação, as filiais e testemunhar a vida santa das Irmãs na Alemanha, Países 
Baixos e Namur, na Bélgica, foi uma profunda experiência da nossa internacionalidade e uma forte motivação 
para a nossa renovação espiritual. Com profundo amor e respeito lembramos das santas Irmãs que viveram 
sua vida propagando a bondade de Deus e nos transmitiram a santidade de uma verdadeira Irmã de Notre 
Dame. De fato, esta peregrinação ampliou nossa perspectiva de chamadas à vida religiosa consagrada na Mãe 
Igreja e na Congregação internacional. 

Nós, as peregrinas, estamos emocionadas por estas experiências e expressamos nossa gratidão a Deus, à Irmã 
Mary Kristin, à Irmã Mary Sreeja e ao Conselho Geral por essa maravilhosa oportunidade que nos foi 
concedida. Somos gratas às nossas Provinciais e a cada Irmã que nos acompanhou na peregrinação. Que 
privilegiadas nós somos por pertencer a Congregação de Notre Dame e a Igreja universal! 


