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Indonésia comemora o Dia da Independência  

 

 

 

Todos os anos, no dia 17 de agosto, o povo indonésio comemora o aniversário de sua independência. Já 

um mês antes, as associações de bairros, vilas, subdistritos em níveis de regência até a capital, participam 

da celebração da independência com várias atividades, culminando com a cerimônia da bandeira em 17 de 

agosto. Porém, este ano, no 75º aniversário da República da Indonésia, a situação foi muito diferente dos 

anos anteriores devido à pandemia COVID-19, que ainda não terminou. Consequentemente, as cerimônias 

e atividades foram realizadas de forma muito simples e sem a típica exibição pública, tanto no palácio 

como em outras comunidades e instituições. 

Este importante evento também foi compartilhado pelas Irmãs de Notre Dame. Alguns grupos SND 

celebraram o Dia da Independência de maneira simples, mas alegre, em suas comunidades; algumas 

participaram de cerimônias de transmissão ao vivo e algumas comemoraram com funcionários. 

Uma das comunidades que realizou a cerimônia da bandeira foi a comunidade da Casa Mãe, em 

Pekalongan, onde as irmãs celebraram o Aniversário da Independência com os funcionários. A cerimônia 

da bandeira começou às 7h30min no jardim da casa das Irmãs, tendo a Irmã Maria Robertin, superiora 

local, como líder da cerimônia. Em seu discurso, a irmã fez um apelo a todos os colaboradores para que 

vivam a alegria da liberdade e do respeito. “Como uma única família e numa mesma pátria mãe, 

trabalhamos juntos para o progresso mútuo”, disse ela. Após a cerimônia da bandeira, as festividades 
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continuaram com jogos e competições: colocar uma tesoura em uma garrafa, concurso de culinária de 

arroz frito e um desfile representando os heróis da Independência da República da Indonésia. Nesse 

concurso, os funcionários foram divididos em quatro grupos e várias irmãs foram convidadas a ser juízes. A 

série de atividades acima citada foi publicada pela Irmã M. Olivia no seu artigo no site SND da Indonésia. 

Além da comunidade da Casa Mãe de Pekalongan, as irmãs também realizaram uma atividade semelhante 

na Casa de Retiros Santa Maria Tawangmangu. As irmãs e funcionários realizaram a cerimônia da bandeira 

com trajes de suas respectivas regiões, incluindo javanês, Kalimantan, Betawi e NTT. As vestimentas 

demonstraram o amor pela riqueza da cultura indonésia que, embora diversa, está unida com base em 

Pancasila e Bhineka Tunggal Ika. Após a cerimônia, a celebração incluiu programas de várias regiões, mais 

especificamente, danças de Kalimantan e NTT. Seguiu-se um concurso de comer biscoitos e jogos de 

voleibol com balões de água na piscina, tornando o ambiente ainda mais animado. A atividade do dia 17 de 

agosto foi encerrada com o almoço de peixes grelhados pescados em nosso lago. 

Todas as atividades ocorreram sem problemas e todos vivenciaram a alegria da independência, sendo as 

atividades realizadas seguindo protocolos de saúde. Todos os participantes foram obrigados a usar 

máscaras e manter a distância para a segurança mútua. Nossa única esperança é que a Indonésia possa se 

livrar rapidamente da pandemia COVID-19. Nosso lema: “Sou indonésia, sou livre”. 

por Irmã Maria Paulina, SND 

 

 

 

 

 

 


