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Comemorando o Natal com o povo de Deus, Pekalongan, Indonésia 

 

A Conferência Episcopal e as Igrejas Cristãs da Indonésia escolheram como tema para o Natal “Hoje, na 

cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!” (Lucas 2:11) 

Gostaríamos de compartilhar com vocês nossa experiência em comemorar o Natal com o povo de Deus, 

cristãos e não-cristãos, em Pekalongan e arredores.  

Nossas dedicadas Junioristas, Irmã Maria Herlina e Irmã Maria Elfrida, auxiliadas por professores e 

associados Notre Dame, distribuíram presentes de Natal entre as crianças de rua e seus pais, que são todos 

muçulmanos.  

As missas da vigília, da manhã e da noite de Natal foram celebradas na igreja paroquial e nas filiais pelo 

nosso devotado pároco, Padre Sheko Suwandi e seus dois assistentes, Padre Tri Kusuma e Padre Maryoto. É 

preciso visitar o presépio da Igreja, muito originalmente confeccionado com panos batik e decorado com 

plantas locais. A frase em javanês, diz: Feliz Natal. Seguiram-se as missas da oitava e, na Festa da Sagrada 

Família, participamos da Santa Missa com as famílias. Depois da homilia houve o ritual da renovação dos 

votos: marido, esposa, pais e filhos. A Missa de Ação de Graças para o ano de 2016 e para acolher 2017 foi 

celebrada às 22 horas do dia 31 de dezembro, seguida por um coquetel e fogos de artifício para saudar o 

novo ano. Na manhã do mesmo dia, a Irmã Maria Rosaline que trabalha na aldeia de Kebon Agung, 

Pekalongan, organizou uma celebração para encerrar o ano de 2016 e pedir bênçãos para 2017. A maioria 

dos presentes eram muçulmanos. 

Seguindo a tradição, na segunda-feira dia 2 de janeiro de 2017, as SNDs residentes em Pekalongan 

juntamente com os Associados, promoveram uma Festa de Natal para os idosos da paróquia. A festa 

começou com uma Celebração Eucarística presidida pelo Padre Sheko e auxiliado pelo Irmão Juhas Irawan. A 

celebração continuou no refeitório, onde havia sido preparado o jantar. Foram feitas algumas 

apresentações: o coral dos Associados cantou belas canções de Natal. Um dos idosos leu um poema e, por 

último, mas não menos importante, cada um recebeu um prêmio. 

A celebração continuou no dia 4 de janeiro quando algumas irmãs participaram da Festa de Natal e Ano 

Novo com as famílias das Forças Armadas, do Departamento de Polícia de Pekalongan e com pessoas das 17 

Igrejas cristãs da nossa cidade. O salão estava cheio de convidados e as apresentações foram bonitas. Todos 

voltaram para casa carregando seu jantar embalado. 

A mensagem da celebração foi a de que, hoje e todos os dias, Jesus vem e fica conosco. Senhor, aumenta a 

nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. 


