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 “Minha alma glorifica ao Senhor”. (Lc 1,46) 

Irmã Maria Ignasia nasceu em Rembang e era a 3ª filha da família de E. Maksum e 
Maspupah. Seus pais tiveram 1 filho e 3 filhas. Masriah foi educada e criada em uma 
família não cristã.   

O amor por Cristo fez com que se tornasse católica sendo batizada em 6 de abril de 1955, 
em Semarang. Ela aprofundou sua fé e sua esperança e, finalmente, recebeu o 
Sacramento da Confirmação em 2 de dezembro de 1956, em Pekalongan. 

Depois de completar o Ensino Médio, Masriah foi para a escola técnica feminina para 
frequentar o curso de artes culinárias. A juventude de Masriah foi marcada pelo desejo de 
se tornar religiosa. Ela ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 2 de 
fevereiro de 1957, como Postulante e, na vestição, em 21 de outubro de 1957, em 
Pekalongan, recebeu o nome religioso de Irmã Maria Ignasia.   

Sua primeira profissão e depois seus votos perpétuos, a 2 de julho de 1965, em Roma, 
tornaram-se o principal alicerce para a maturidade da vida espiritual da Irmã Maria Ignasia. 
Foi se tornando estável na vida religiosa e realizava a obra de Deus através de sua vida 
em comunidade e na missão.  

Durante sua formação inicial, a Irmã Maria Ignasia teve o acompanhamento das Irmãs 
Missionárias que a formaram para ser uma pessoa disciplinada, obediente, simples e 
alegre. Além de ter sido chefe do departamento de nutrição no Hospital Budi Rahayu, foi 
superiora local em vários lugares e, por 10 anos, foi auxiliar de enfermagem na 
Comunidade Santa Yulia, Sukorejo.   

Depois de haver exercido seu apostolado nessa variedade de atividades, a irmã começou 
sua aposentadoria na comunidade de Wisma, em Pekalongan. Sua responsabilidade ali 
era participar da adoração das 11h às 12h, juntamente com as outras irmãs adoradoras. 
Além desta hora diária de adoração, a Irmã Maria Ignasia fazia terços para as missões e 
também aceitava pedidos das escolas e das outras comunidades. Seu rosto irradiava paz, 
calma, sorrisos e alegria para as pessoas ao seu redor - irmãs, ex-colegas de trabalho e 
parentes que vinham visitá-la. As Irmãs das várias comunidades, com frequência, pediam 
que ela rezasse em suas intenções.  

A saúde da irmã decaiu rapidamente desde 8 de fevereiro de 2019, sendo submetida a 
tratamento no Hospital Budi Rahayu. A Irmã Maria Ignasia teria celebrado seu jubileu de 
diamante no dia 15 de fevereiro de 2019 com as outras jubilares, mas o Senhor Deus da 
Vida tinha um plano diferente para ela. Naquele mesmo dia, o Senhor transformou seu 
sofrimento quando, na presença de muitas irmãs em oração, às 18h, Ele a chamou para a 
sua morada eterna. Descanse em paz. 


