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Felizes os que têm coração puro, porque verão a Deus. (Mt 5,8) 

 
A Irmã Maria Kresensia nasceu no dia 29 de outubro de 1940, sob o nome de Maria 

Silvia Irawati Liem Lok Tjie, familiarmente chamada Irawati; era a sexta filha da família de 
Liem Hong Keng e Liauw Lwie Nio. Eles tiveram 4 meninos e 4 meninas. Pemalang é a 
cidade onde ela cresceu. Irawati foi educada e criada numa família confucionista. 

O amor de Cristo deu-lhe esperança de se tornar católica, através do sacramento do 
batismo, aos 19 de dezembro de 1965, na Estação São Pedro, Pekalongan, na paróquia de 
Pemalang; em 08 de dezembro de 1966, recebeu o Sacramento da Confirmação em 
Pekalongan. 

A vida da jovem Irawati depois da escola média, foi preenchida com vários cursos de 
habilidades para a vida: cursos mecânicos de automóveis, cabelereira, digitação e cursos de 
adaptação. Os seus hobbies eram jogar basquete, nadar e assistir filmes. 

Depois de assistir a um filme sobre a vida de uma irmã, ela queria tornar-se uma delas 
e foi apresentada às Irmãs de Notre Dame. Finalmente decidiu ingressa nas Irmãs Notre 
Dame aos 16 de maio de 1966, como postulante. Em seguida, fez vestição, no dia 04 de 
Janeiro de 1967, em Pekalongan, recebendo o nome religioso de Irmã Maria Kresensia. 

Depois de seus primeiros votos, em 8 de julho de 1969, a Irmã M. Kresensia foi 
enviada em missão, para a sala de costura para continuar a desenvolver seus talentos. Junto 
com o crescimento de sua vida espiritual e humana, como religiosa, fez os votos perpétuos 
como Irmã de Notre Dame, aos 11 de junho de 1974. 

O talento da Irmã Maria Kresensia como costureira era admirável. Concomitante à 
costura, assumiu também o encargo de vários ministérios domésticos. Além desso, a irmã 
também serviu, na Casa Mãe, em Roma, como irmã adoradora. O seu espírito de liderança foi 
apreciado no serviço da comunidade, quando foi superiora local da casa provincial. 

Deixou o ministério ativo em 2014 para viver em nossa residência Wisma Hana, em 
Pekalongan pelo declínio de saúde saúde, por causa da fragilidade dos ossos. A devoção a 
Maria tornou-se mais significativa na vida da irmã, em tempos de dor. A alma tranquila da 
irmã Kresensia permitiu-lhe trazer frescor e alegria na doença e na velhice 

A sua saúde piorou desde junho de 2015 e a Irmã Maria Kresensia uniu seu sofrimento 
ao sofrimento de Maria que, finalmente terminou, às 3h de sábado, 26 de dezembro de 2015. 
Em seu retorno à casa de Deus, ela foi acompanhada por suas irmãs. 

Que ela descanse em paz! 


