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Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Pekalongan, Indonésia 
 
 
Data e local do nascimento: 17 de agosto, 1939 Surakarta, Indonésia 
Data e local da profissão: 04 de janeiro, 1961 Pekalongan, Indonésia 
Data e local do falecimento: 10 de abril, 2018  Pekalongan, Indonésia 
Data e local do funeral: 12 de abril, 2018  Cemitério Conventual, Pekalongan 
 

"... Quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer". (2Ts 3,10) 
 
Sri Seneng Prihatin, filha do casal Slamet Widodosewoko e Mujirah, era a mais nova entre 3 
irmãos. Devido a situação social e política, a família mudou-se para Ambarawa onde Sri 
Seneng Prihatin morou com uma família muito cristã sendo batizada em dezembro de 1953 e 
recebendo o nome de Florentina. No ano seguinte, dia 3 de setembro de 1954, recebeu o 
Sacramento do Crisma.   
 
Em 1957, o chamado de Deus tocou o seu coração de modo tão profundo que não pode 
resistir. Solicitou, então, a superiora de Pekalongan para ser aceita como postulante na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame. Em 30 de outubro de 1958, Florentina fez vestição 
recebendo o nome de Irmã maria Tadea. Fez a 1ª profissão em 4 de janeiro de 1961, 
exercendo o apostolado nos cuidados da casa para a comunidade de Saint Teresia em 
Rembarg. O tempo de formação contribuiu para o seu amadurecimento pessoal sendo admitida 
aos votos perpétuos em 3 de janeiro de 1967. Em 1 de janeiro de 2001, celebrou seu Jubileu 
de Ouro.  
 
Como Irmã jovem, cuidava da limpeza e se encantava com a natureza, valores aprendidos da 
família. Geralmente, quando novas comunidades eram abertas, a Irmã recebia o encargo de 
cuidar da casa, o que incluía a manutenção de um lindo jardim e a organização em geral. 
Amava a comunidade à sua maneira e sempre participava dos encontros e orações 
comunitárias. Além de servir as irmãs da comunidade, ela visitava famílias, doentes em 
hospitais ou em casa, moribundos e pessoas em dificuldades. O versículo da carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses resume a vida da Irmã Maria Tadea. Participava, assíduamente, de 
atividades da igreja como da oração carismática semanal e da Liga de Mulheres Católicas 
Santa Monica. Também participava dos encontros com as mulheres da vizinhança.  
 
Uma experiência transformadora e nunca por ela esquecida, foi a Peregrinação 
Congregacional que realizou em 2003. Ela registrou a experiência de cada visita aos lugares 
históricos da Congregação e da Igreja. Sempre foi muito grata à Congregação pela 
oportunidade que registrou, com detalhes, e que compartilhava com as Irmãs.  
 
A partir de 7 de abril de 2018, sua saúde declinou. Ela sempre havia rezado pedindo que, se 
fosse da vontade de Deus que ela “fosse para casa” e precisasse ficar internada no hospital, 
que fosse somente por três dias, porque não queria dar nenhum incômodo nos últimos dias de 
sua vida. Seu desejo foi atendido por Deus. Ela ficou na UTI por 3 dias, recebeu a Unção dos 
Enfermos e faleceu no dia 10 de abril de 2018. Sentimos a sua falta, mas temos a certeza de 
que está intercedendo por nós. Descanse em paz no Senhor. 


