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“Quando chegar a hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer." 
(Luc. 12,12) 

Kiem, como era chamada geralmente na família, era a segunda filha de Lie Bing Tie e Phwa, 
Le Nio, na família de dois filhos e 8 filhas que  cresceram juntos, em Kauman, Bangil. Kiem 
cresceu numa família que não era cristã. 

Quando chegou a conhecer o amor de Cristo, sentiu-se animada a tornar-se cristã, e foi 
batizada em 19 de Novembro de 1967, em  Kebayoran Baru, Jakarta. A 21 de Novembro de 
1968, recebeu o Sacramento da Confirmação no mesmo local. 

Kiem completou seus estudos, primário e secundário, na escola de Surabaya. Ela também foi 
para Jakarta para estudos de especiais como liderança, psicologia para adolescents.  
Engajou-se em atividades de escotismo, o que se tornou seu hobby.   

Kiem era amada na sua família. À  medida que foi crescendo em maturidade, assumiu  a 
responsabilidade de cuidar de seus irmãos. Ao mesmo tempo,desejava responder ao 
chamado de Cristo para ser religiosa. Esta esperança se realizou a 16 de fevereiro de 1976, 
quando ela entrou no postulantado. Porque era uma vocação tardia e por sua maturidade, seu 
tempo de formação foi encurtado. Em 20 de Junho de 1976, fez a vestição e recebeu o nome 
religioso de Irmã Maria Elis. 

Seu tempo de formação confirmou seu chamado de tornar-se uma verdadeira SND no 
testemunho da Bondade e Amor Providente de Deus.  Depois de sua Profissão, em 01 de 
Julho de 1978, trabalhou na Casa Provincial. Sua fidelidade nos diferentes trabalhos a ela 
confiados durante o tempo de sua Profissão Temporária, certamente manifestaram a 
presença de Deus. Fez os Votos Perpétuos em 17 de Julho de 1985, em Pekalongan. 

Irmã Elis era uma pessoa com senso de humor, que trazia alegria para a comunidade onde 
vivia.  Seu amor pela geração jovem podia ser visto no seu modo de orientar, seu carinho, 
amor, instrução, exemplo, bondosamente confirmando o dom de muitas candidatas e jovens 
irmãs.  Sua personalidade atenciosa sempre trouxe apoio cordial aqueles que a encontraram 
e conheceram. Irmã Elis foi encarregada de vários ministérios, Superiora Local em Rembang, 
Jakarta, Ruteng, Mlati-Yogyakarta. Ela era muito conhecida em nosso Hospital Budi Rahayu, 
onde foi encarregada de diversas áreas em diferentes épocas: cozinha e farmácia, 
administração, pastoral da saúde e casa mortuária. Ela também foi Missionária nas Filipinas, 
onde se dedicou ao trabalho pastoral.  

Sua fidelidade na oração, no apostolado e na vida comunitária fundamentavam-se em Deus e 
na Orientação do Espírito Santo. Seu profundo Amor a Deus era a fonte de seu amor à 
Província e Congregação.  

A saúde da Irmã declinou durante os últimos dias e ela tinha dificuldade de respirar, quando 
devolveu sua vida ao Senhor, a quem servira e amara, na manhã dp dia 20 de Julho de 2014. 

Agora, acreditamos que está nas mãos do bom Deus e continuará rezando por nós, como 
sempre fazia.  R.I.P. 


