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“Para Deus nada é impossível” (Lc 1,37) 
 

Helena Utami ou Kiem Kiok era a sexta filha de Tjhie Kwie Seng e Tan Engnie Nio. Eles 
tinham cinco filhos e três filhas. Helena cresceu numa família protestante em Turbalingga. Seu 
amor por Cristo motivou-a para tornar-se católica pelo sacramento do Batismo. Helena foi 
batizada a 23 de dezembro de 1953 em Purbalingga e recebeu o sacramento da Confirmação a 
14 de outubro de  1955, em Purwokerto.  

Seus anos de educação passou-os costurando e bordando e uns anos mais tarde podia-
se perceber que era uma talentosa costureira que criou lindos trabalhos. Seu desejo de tornar-
se uma irmã religiosa realizou-se quando se reuniu às Irmãs de Nossa Senhora, a 25 de 
dezembro de 1954, como postulante. A 29 de outubro de 1955 aconteceu a vestição em 
Pekalongan e recebeu o nome religioso de Ir. Maria Laurensia. 

Irmã Maria Laurensia era uma pessoa dedicada, de muito trabalho, perseverante e 
disciplinada. Sentiu e experimentou sempre o amor de Deus que a guiava em sua vida e 
apostolado, e a 21 de outubro de 1957, o amor do bom Deus a trouxe para emitir a profissão 
religiosa e recebeu o ofício de costureira, na sala de costurada casa provincial das Irmãs de 
Nossa Senhora. A 16 de julho de 1962 celebrou a profissão dos votos perpétuos, em Roma.  

Após a profissão dos votos perpétuos teve a oportunidade de desenvolver seu talento na 
costura, assumindo a responsabilidade da costura da comunidade. Também era excelente na 
cozinha e em preparar lanches e se alegrava ao perceber que as Irmãs da comunidade 
gostavam de sua comida e ficavam contentes e ela se alegrava quando podia oferecer 
pequenos lanches e estava sempre pronta para ensinar a quem desejava aprender algo na 
cozinha e na preparação de lanches. Foi-lhe confiada a administração das mensalidades da 
escola, o que sempre fez com muito cuidado e responsabilidade.  

Quando Irmã Maria Laurensia se aposentou, foi morar em Wisma Hana, onde viviam 
nossas irmãs idosas e ela tornou-se membro do Apostolado da Oração. Sua independência foi 
uma inspiração para todas nós.  

Sempre que sofria de uma dor física ou tinha de enfrentar algumas dificuldades somente 
dizia que Deus era bom e que Ele sabia o que era bom para ela. Além de Jesus, a quem, Irmã 
Maria Laurensia amava, era também devota de Nossa Senhora e São José. 

Em inícios de julho a saúde da Irmã estava declinando. A 06 de julho de 2015 foi 
hospitalizada em nosso Hospital Budi Rahayu. A todos que a visitavam ela expressava sua 
gratidão e dizia que Deus iria abençoar a todos pela gentileza  que tinham para com ela. A 18 de 
julho, muito cedo de madrugada, às 4 horas e 50 minutos, o bom Deus chamou Irmã Maria 
Laurensia para sua morada eterna! 

Tu ainda estás em nossos corações.  


