
Aviso de Falecimento 
 
 

Irmã Miryam  ND 6824 

 
Sri Sulastri 
 
 
 
Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Jacarta, Indonésia 
 
 
Data e local do nascimento: 24 de agosto, 1946 Salatiga, Indonésia 
Data e local da profissão: 12 de dezembro, 1979 Pekalongan, Indonésia 
Data e local do falecimento: 21 de setembro, 2017 Pekalongan, Indonésia 
Data e local do funeral: 22 de setembro, 2017 Cemitério Conventual, Pekalongan 
 
 “Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus”.  (Mateus 5, 3) 

 
Irmã Miryam era a quinta dos 6 filhos nascidos na família do Sr. J. Praptohandoyo e da 
Sra. Roekimah, em Salatiga, Indonésia. Cresceu em uma família cristã, recebendo os 
Sacramentos do Batismo e do Crisma na Igreja Paroquial de Santo Paulus Miki, Salatiga, 
em abril de 1957. 
 
Sua formação acadêmica se deu em Surabaya, no campo da Administração. Desde muito 
jovem já havia sentido o desejo de tornar-se religiosa. Em 5 de novembro de 1976, 
ingressou como postulante na Congregação das Irmãs de Notre Dame em Pekalongan e, 
na vestição, em 20 de dezembro de 1977, recebeu o nome religioso Irmã Miryam. 
 
Os anos de formação ajudaram-na a crescer em sua vocação. Apesar da deficiência em 
sua perna, nunca demandou exceções em qualquer função ou atividade. Era uma 
religiosa entusiasmada. Dava tudo de si para perseverar no exercício das virtudes. Após a 
primeira profissão em 12 de dezembro de 1979, em Pekalongan, foi designada para o seu 
novo apostolado no campo da administração no Hospital Budi Rahayu.  
 
Ao viver a passagem do Evangelho: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus" (Mt 5, 3), tornou-se uma pessoa madura, capaz de viver sua 
vida religiosa autenticamente. Fez sua profissão perpétua em 13 de maio de 1987. 
Possuía habilidades de secretariado, assim sendo, foi designada para a função de 
secretária provincial. Similarmente, era hábil no trabalho doméstico, especialmente, o 
relacionado a culinária, o que propiciava grande ajuda para a comunidade. 
 
Até o último período de sua vida, Ir. Miryam ainda ajudava na administração financeira. 
Sempre foi perseverante e alegre em seu trabalho e fiel em suas orações diárias. 
Pekalongan tornou-se o último porto para seu apostolado e sua vida. Tinha uma profunda 
devoção à Maria que era seu modelo de vida religiosa.  
 
Desde outubro de 2016 sua saúde estava declinando. Em 21 de setembro de 2017, às 18 
horas, uniu seu sofrimento ao de Maria. O bom Deus acolheu sua amada filha em seu 
Reino.  
 
Seja feliz, querida Irmã Miryam, porque o Reino dos Céus é seu. Amém. 


