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Província de Patna Comemora a Visitação Geral, 2018 

 
 
Ir. M. Kristin, Superiora Geral e Ir. M. Sreeja, Assistente Geral, foram alegremente recebidas em Patna no dia 17 de 
novembro de 2018. Durante um mês, elas se encontraram com as irmãs da Província e coordenaram reuniões com 
diferentes grupos como parte da Visitação Geral. Cada irmã da província se inscreveu para participar de uma das 
reuniões em um dos seguintes centros: Patna, Jamalpur Gumla, Delhi, Hojai ou Kokrajhar. 
 
A Visitação Geral iniciou já no dia seguinte à chegada das Irmãs M. Kristin e M. Sreeja. Na primeira semana, as 
visitantes reuniram-se com o Conselho Provincial, as coordenadoras dos apostolados, as formadoras e as superioras 
locais. Depois disto, começaram os encontros maiores programados para os vários locais. Ir.M.Kristin e Ir.M.Sreeja 
viajaram muito para chegar aos centros mais distantes. 
 
O tema da conferência da Visitação da Ir.M.Kristin foi a “Relacionalidade”. A “Espiritualidade Notre Dame - encarnar 
o amor do bom e providente Deus - é uma espiritualidade de Ressurreição, é encarnada e, por isso, é relacional”, 
afirmou a Irmã M. Kristin. Nosso carisma - uma profunda experiência da bondade de Deus e do seu amor providente 
- nos possibilita ver potencial e vida nova em toda a parte. A Irmã salientou o aspecto de que, com a energia divina 
fluindo da Palavra de Deus, somos capazes de dar expressão efetiva aos valores de Jesus na interação com nossos 
irmãos e irmãs. 
 
Ir.M.Kristin e Ir.M.Sreeja partilharam notícias e realidades vividas em diferentes partes da Congregação Notre Dame 
através de fotografias e representações gráficas. Uma espiritualidade relacional, a unidade na diversidade e a 
solidariedade para com os necessitados foram palavras muitas vezes repetidas. A experiência da Visitação Geral fez 
eco com o convite do Papa Francisco aos religiosos: “Despertar, Renovar, Transformar!” 


