Bem-vindas ao Portal do Instituto Pontifício São Pedro

Nós, Irmãs Mary Priti, Crecencia, Monika Soren, Magdeleena e Monica Rose de Patna e a Irmã Mary Divya
Ranjani de Bangalore, Irmãs de Notre Dame, chegamos aos portais do Seminário São Pedro na noite de 28
de julho de 2021 e fomos recebidas por representantes do local.
Iniciamos a quarentena e as aulas online simultaneamente. Residimos no pensionato Santa Teresa Niwas
com 17 irmãs de 7 congregações que, como nós, estão fazendo seus estudos eclesiásticos no Instituto São
Pedro. Começamos as aulas presenciais em 5 de agosto, com missa de abertura, e os padres nos asseguraram
assistência espiritual e acadêmica durante o período da nossa permanência. As aulas já começaram a todo
vapor com muitas apresentações, um teste bíblico, tarefas, cursos sobre diferentes assuntos e exames.
É uma bênção contar com tantos professores experientes, competentes e criativos. Como queremos
completar os três anos de teologia em seis meses, estamos envolvidas nas três áreas da teologia e
participamos em apresentações de classe, encenações e apresentações de vídeo. Além das aulas normais,
tivemos dois seminários sobre o José do Antigo Testamento e São José do Novo Testamento. A isso, somouse a palestra do Padre Penven sobre “A queda nos valores sociais e suas Consequências” baseada nas
palestras de Justice Santosh Hegde.
Aprendemos muito com os seminários e as aulas regulares. Tudo nos ajuda a conhecer e a amar nosso
Senhor de forma mais profunda. Tivemos a bela oportunidade de visitar o Museu da Bíblia e sempre somos
bem-vindas à vasta coleção de conhecimentos, a biblioteca do seminário.
Nossas necessidades espirituais são atendidas na comunidade: interagindo com as irmãs e participando da
Santa Missa, Laudes, Vésperas, recitação do rosário, dias de recolhimento e confissão. É uma bênção poder
participar das celebrações da comunidade São Pedro, como as festas culturais de Onam e Monte. Nossas
atividades na comunidade incluem jardinagem, tarefas na cozinha, serviços domésticos em geral, jogos e
recreação. Para manter o espírito Notre Dame e a força do grupo, nos reunimos uma vez por semana para
partilhar sobre Deus e nossas experiências de crescimento na fé.
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Expressamos nossos sinceros agradecimentos às Irmãs Mary Tessy, Chetana, Udaya, Sujita, Tripti, Prasanna
e a todas as queridas Irmãs por esta oportunidade. Continuem nos acompanhando com a oração.
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