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“Sou uma serva de Deus. Portanto, vou agir como uma serva”.  

Jacarta, Indonésia 

 

Domingo, dia 29 de abril de 2018, foi um dia feliz para a nossa Congregação.  Três jovens, que completaram 
as etapas da formação inicial, acreditam que esta é a santa vocação de Deus para elas e, firmemente, 
declararam-se dispostas a fazer os votos temporários. A profissão dos votos foi realizada na Paróquia São 
Tomé, Apóstolo, Rasul-Bojong Indah, oeste de Jacarta. Esta foi a primeira vez que as Irmãs de Notre Dame 
realizaram o rito dos votos temporários nesta paróquia. Esperamos que esta cerimônia na Paróquia atraia 
muitas vocações. 

As três Irmãs que emitiram seus votos temporários são: Ir. Maria Helena, SND, da Diocese de Sibolga; Ir. 
Maria Edmunda, SND e Ir. Maria Clarisa, SND, ambas da diocese de Atambua. Os votos foram recebidos pela 
Superiora Provincial, Ir. Maria Monika, SND. 

A missa começou com a procissão das Irmãs, que conduziram às três Irmãs ao altar. A missa, que contou 
com a presença dos paroquianos, durou cerca de duas horas. O presidente da celebração, o Rev. F. X. 
Suherman, PR., pároco da Paróquia São Tomé Apóstolo, Bojong Indah, estava acompanhado pelo Padre Filto. 
O coral era composto por alunos da Escola de Ensino Médio Notre Dame.  

Um vídeo da procissão de entrada e dos votos pode ser visto no seguinte link:  

https://youtu.be/RDB2zIDQJJQof  

Na homilia, o Padre F. X. Suherman, PR., enfatizou a importância de cultivar uma estreita relação com Deus 
assim como a videira, porque se o ramo se separar da videira, logo, logo, se transformará em lixo. Então, o 
Padre aconselhou: “As Irmãs que agora emitiram os votos temporários deverão sempre buscar forças em 
Deus. Não agir em nome do apostolado e começar a distanciar-se de Deus. Ele é a fonte do nosso 
apostolado”, disse o Padre Suherman.  Vocês podem levar estas palavras como lema: “Sou uma serva de 
Deus. Portanto, vou agir como uma serva”. Após a missa, teve uma confraternização simples no salão 
paroquial. 


