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Bênção do Curso Pré-Universitário Notre Dame, Mysore, Bangalore, Índia 

 

A cerimônia da bênção do Curso Pré-Universitário Notre Dame foi realizada no dia 8 de dezembro de 2018 às 

11 horas. Este novo empreendimento comemora os 25 anos de serviço ao povo de Mysore. O dia foi agraciado 

pela presença dos convidados, sacerdotes e religiosas, pais, alunos e simpatizantes.   A recepção dos 

convidados foi feita pela banda da escola enquanto Dom K. A. William, bispo de Mysore, chegava ao campus.  

O bispo descerrou a placa comemorativa da abertura oficial do novo edifício. Irmã Mary Sandhya, superiora 

provincial da Província da Visitação, inaugurou o bloco do Curso Pré-Universitário cortando a fita.  

O senhor bispo, assistido pelos sacerdotes presentes, conduziu o momento de oração invocando bênçãos 

sobre a instituição. Em procissão, passaram pelo edifício para abençoá-lo e invocaram as bênçãos do Todo-

Poderoso para todos que buscarão o conhecimento nesta instituição.   

O programa das felicitações começou com uma dança orante, executada pelos nossos eficientes dançarinos, 

seguida pelo acendimento da lâmpada. A Irmã Mary Julie, diretora da Escola Notre Dame e do Curso Pré-

Universitário, discursou ao público. Ela agradeceu o esforço de todas as pessoas que ajudaram a tornar esse 

sonho uma realidade. As autoridades, o arquiteto-chefe e seus colaboradores, as irmãs e todos aqueles que 

direta ou indiretamente deram o seu apoio para tornar este edifício uma realidade, foram reconhecidos com 

extrema honra e gratidão. O programa encerrou na esperança e na prece para que os 4 princípios 

educacionais Notre Dame sejam fomentados e nutridos no coração de todos aqueles que entrarem nessa 

instituição.   

Agradecemos o esforço incansável da Irmã Mary Sandhya e da sua equipe em tornar concreta essa instituição 

que promoverá a transformação e a mudança da sociedade.    


