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 “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. (Lc 1, 38) 
Sri Basuki era a terceira filha de Sajid Islam Atmosubroto e Suparmi. Ao todo, o casal teve 
dois filhos e três filhas. Sri e seus irmãos foram criados em uma família não cristã na ilha 
de Solor, no leste da Indonésia, onde seu pai havia sido enviado como soldado.  
O conhecimento e o amor ao cristianismo levaram-na ao batismo na Igreja Católica a 08 
de abril de 1950 e, no mesmo ano, a 7 de maio, recebeu o sacramento da confirmação 
em Yogyakarta. Sri era enfermeira e parteira e trabalhou no Hospital do Distrito de 
Pekalongan, que pertencia às Irmãs de Notre Dame, antes da segunda guerra mundial. 
Neste hospital, Sri Basuki conheceu as irmãs missionárias e o contato com as elas, levou-
a a fazer o pedido à superiora da missão para ser aceita como postulante SND em agosto 
de 1955. A formação religiosa levou-a a confirmar o seu sim a Jesus. Recebeu o hábito 
religioso em 14 de julho de 1956 e o nome de Irmã Maria Djibrail. 
Ela foi formada por nossas irmãs missionárias para ser uma pessoa obediente, 
autodisciplinada, simples e firme na vivência dos votos religiosos. Após a primeira 
profissão, exerceu o apostolado como enfermeira e parteira até ser enviada para Roma 
onde fez o Terciado na Casa Mãe e emitiu os votos perpétuos a 2 de julho de 1964.  
Quando voltou à Indonésia, continuou seu apostolado na área da saúde. Trabalhou na 
maternidade em Budi Rahayu, Pekalongan e St. Theresia, Rembang. Neste local atuou 
por mais tempo. Sua paciência, simpatia e oração faziam com que as jovens mães 
viessem a ela para ter seus bebês. Se sentiam seguras nas mãos da Irmã Maria Djibrail. 
Ela tinha um bom relacionamento com os médicos, as outras parteiras, as assistentes de 
enfermagem e os demais trabalhadores.  
Em 2006, quando a Irmã começou a perder as forças, foi transferida para o Salus, em 
Pekalongan, onde ainda fazia pequenos trabalhos e rezava pela Congregação e pelas 
nossas comunidades. Amávamos ir até ela para pedir orações. E ela o fazia de bom 
grado. Infelizmente, em 2016 sofreu um derrame, paralisando o lado direito, o que a 
manteve acamada.  
A condição da irmã mudou drasticamente no dia 25 de dezembro de 2018. A levamos para 
o hospital Budi Rahayu onde foi internada para cuidados intensivos. No dia 29 de 
dezembro, às 3h45min, rodeada pelas irmãs, o Senhor da vida a chamou para estar com 
Ele na eternidade. Nosso bom e providente Deus libertou a Irmã Djibrail do seu longo 
sofrimento. Que ela descanse em paz no seio do nosso Pai celestial. Adeus, querida Irmã 
Maria Djibrail. Interceda por nós para que possamos fazer a vontade de Deus como você o 
fez. 
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