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Data e local do falecimento: 13 de setembro, 2019 Hospital Budi Rahayu, Pekalongan 
Data e local do sepultamento: 15 de setembro, 2019 Cemitério Conventual, Pekalongan 
 

“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”.  (Lucas 1,38) 
 

  Kurniati era a filha mais velha de Thio Boen Kiat e Saidah. O casal teve 3 filhos e 3 
filhas. Kurniati foi criada em uma família não cristã em Pekalongan. Após ter sido apresentada 
às Irmãs de Notre Dame, foi batizada em 28 de março de 1964 e, em 8 de dezembro, recebeu 
o Sacramento da Confirmação - ambos na Paróquia de Pekalongan.  

Kurniati respondeu ao chamado de Deus para seguí-lo na Congregação das Irmãs de 
Notre Dame. Ao conhecer as irmãs de Notre Dame que administravam o Jardim da Infância St. 
Joseph em Pekalongan, tomou a decisão de ingressar na Congregação SND, e foi aceita como 
postulante em 27 de fevereiro de 1966, em Pekalongan. Em 4 de janeiro de 1967, fez vestição 
e recebeu o nome religioso de Irmã Maria Tekla.  

Durante sua formação inicial, a Irmã Maria Tekla cresceu no amor à Congregação das 
Irmãs de Notre Dame. O acompanhamento das formadoras ajudou-a a tornar-se uma pessoa 
obediente, disciplinada e determinada a viver os votos e a crescer nas virtudes propostas pela 
Congregação. Recebeu permissão para fazer os primeiros votos em 4 de janeiro de 1969 e a 
profissão perpétua em 20 de junho de 1976. 

A Irmã frequentou a escola primária, secundária e o magistério. Mais tarde, obteve o 
diploma de bacharel na língua inglesa na Faculdade Sanatha Dharma. Fez mestrado em 
Gestão Educacional nos EUA e doutorado na Thomas University, Manila, Filipinas. Em todos 
os estudos, a Irmã sempre obteve resultados satisfatórios.  

Desde o ingresso no Juniorato até cair gravemente doente, a Ir. M. Tekla sempre esteve 
envolvida no mundo da educação. Foi professora do Ensino Médio e diretora de escola em 
vários lugares - tanto em escolas próprias quanto diocesanas e outras fundações privadas. 
Além de diretora, coordenava a Comissão Educacional Notre Dame para a supervisão das 
escolas ND. A irmã era uma pessoa de mente aberta, visionária e se dava bem com diferentes 
grupos, seja da educação infantil, fundamental ou ensino médio. Ela não só tinha boas 
relações com especialistas em educação, mas com todos aqueles que se preocupavam com a 
educação. 

Quando foi nomeada para superiora provincial da província da Indonésia, queria que 
nós, suas irmãs, fossemos inteligentes, sábias e nos esforçássemos para expandir o Reino de 
Deus. A irmã não só se preocupou com as várias formas de educação, mas também 
desenvolveu outros apostolados. Todo o seu trabalho era colocado sob a proteção de Nossa 
Senhora, que era seu modelo e apoio. Essa devoção tinha profundas raízes em sua vida de 
Fiat total a Deus.  

Há alguns anos, a saúde da Irmã Tekla começou a declinar. Ela ainda tinha a forte 
vontade de trabalhar na vinha do Senhor, mas os planos d´Ele eram diferentes. O câncer, que 
não queria ceder, levou a vida da irmã quando internada no Hospital Budi Rahayu, Pekalongan, 
às 23h do dia 13 de setembro de 2019. Este momento foi acompanhado pelas Irmãs da 
Comunidade de Pekalongan e de Jakarta, onde a Irmã morou quase toda a sua vida. Agora, 
descansa na paz eterna com a Santíssima Trindade e Nossa Senhora.  


