
Aviso de Falecimento 
 
 

IRMÃ  MARIA YAKOBA  ND 6239  

 
Yasinta SULASTRI 
 
 
 
Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Jacarta, Indonésia 
 
Data e local do nascimento: 22 de dezembro, 1948 Wates Yogyakarta 
Data e local da profissão: 01 de dezembro, 1973 Pekalongan, Indonésia 
Data e local do falecimento: 03 de fevereiro, 2018  Pekalongan, Indonésia 
Data e local do funeral: 04 de fevereiro, 2018  Pekalongan, Indonésia 
 

 “Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos,  
foi a mim mesmo que o fizestes”. (Mt 25, 40) 

 
A Irmã Maria Yakoba - Yasinta Sulastri - era a quarta filha da família. Com o irmão e as 
duas irmãs, cresceu e foi educada numa família católica em Yogyakarta. Foi batizada no 
dia 20 de abril de 1957, em Nanggulan e recebeu o Sacramento do Crisma no dia 30 de 
julho de 1960, em Mlati, Yogyakarta.   
 
Antes de ingressar na Congregação, Yasinta Sulastri realizou estudos na área da 
educação em Yogyakarta. Desde jovem tinha a intenção de se tornar religiosa. No dia 15 
de dezembro de 1970, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 
Pekalongan, como Postulante. No dia 10 de dezembro de 1971, iniciou o Noviciado e 
recebeu o nome de Irmã Maria Yakoba. 
 
Durante a formação inicial ela deu o melhor de si para viver a sua vocação com seriedade 
e fidelidade. Dia 1 de dezembro de 1973 fez votos temporários e foi transferida para a 
Escola de Ensino Médio St. Aloysius Junior, Mlati, Yogyakarta. Nesta missão, 
desenvolveu sua vida pessoal e religiosa e no dia 12 de dezembro de 1979 fez votos 
perpétuos.  
 
Como professora, dedicava atenção especial aos estudantes com problemas de 
aprendizagem. Ela os convidava para virem ao convento de noite e, com grande 
paciência, lhes dava aulas extras. Ela também cuidava de famílias pobres. Podemos 
afirmar que ela, realmente, praticava Mateus 25,40: “Todas as vezes que fizestes isto...” 
Por algum tempo, acompanhou as Postulantes em Salatiga onde também atuava na 
pastoral. 
 
Por um longo tempo a Irmã sofria de diabetes o que lhe causou dificuldades de visão. Ela 
vivia com as Irmãs idosas em Wisma Hanna e a sua missão era a de ser adoradora. 
Tinha uma profunda devoção à Maria que lhe era modelo para a sua vida religiosa. Em 
seu sofrimento continuou sorridente, dando testemunho de muita paciência. 
 
A partir de 26 de janeiro, sua saúde declinou rapidamente. Foi hospitalizada no Hospital 
Budi Rahayu até seu falecimento no dia 3 de fevereiro, às 5h30min. Acreditamos que 
nossa querida Irmã Maria Yakoba está com nosso bom Deus no céu. Sempre 
lembraremos de você, querida Irmã Maria Yakoba.  


