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IRMÃ MARIA PATRISIA  ND 5307 
 
Theresia SEMI  
 
 
Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Jacarta, Indonésia 
 
Data e local do nascimento: 27 de novembro, 1939  Sleman, Indonésia 
Data e local da profissão: 4 de janeiro, 1961  Pekalongan, Indonésia 
Data e local do falecimento: 5 de novembro, 2019  Pekalongan, Indonésia 
Data e local do funeral: 6 de novembro, 2019  Pekalongan, Indonésia 

 
“Com amor eterno te amei,  

por isso, com benignidade te atraí”.  Jer 31,3) 

 Theresia Semi era a quarta filha de Wagiyo e Sayem Joyosuwarno. Eles tiveram três filhos e 
duas filhas. Semi foi educada e criada em uma família não cristã em Sleman.  

 Em 28 de maio de 1955, foi batizada em uma igreja católica em Klepu e recebeu o 
sacramento da confirmação em 25 de agosto de 1955. Desde jovem sentia um profundo amor por 
Jesus Cristo e tinha o sonho de tornar-se religiosa. Em 16 de janeiro de 1958, seu sonho tornou-se 
realidade. Ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em Pekalongan como postulante 
e, em 30 de outubro, fez vestição recebendo o nome religioso de Irmã Maria Patrisia. 

 Jesus e Maria sempre foram seus modelos na vivência da vida religiosa. Nós a 
conhecíamos como paciente, amigável, simples e sincera. Era muito dedicada no cumprimento de 
suas tarefas. Após sua profissão temporária, foi encarregada da lavanderia e da capela. Tinha um 
jeito especial de deixar a capela sempre bonita e renovada, com flores aqui e ali. Possuía um 
coração de artista que se expressava no arranjo das flores. Reciclava as velas já usadas para 
produzir novas. Nunca faltaram velas para estimular nossa oração e para celebrar a Eucaristia. 
Quando as irmãs precisavam de ajuda, procuravam a Irmã Maria Patrisia com a certeza de que 
encontrariam o que necessitavam. Era sempre sincera e acolhedora no esforço contínuo de fazer 
todos felizes. Gostava de ornamentar a capela para celebrações especiais da Congregação, por 
exemplo, para o jubileu das irmãs. Arranjava tudo perfeitamente, fazia tudo com todo o seu 
coração. Sua maneira simples e alegre de concretizar as tarefas que lhe eram confiadas foi um 
bom exemplo para nós e para a geração jovem.   

 Era uma irmã com um sorriso fácil e cheia de gratidão. Por qualquer gesto de atenção ou 
presente, embora muito pequeno, dava um grande sorriso e um sincero "obrigada". Mostrava 
interesse pelas junioristas que lecionavam em escolas, fazendo perguntas sobre como tudo estava 
indo e se elas estavam conseguindo dar conta de suas tarefas e se eram felizes. Esse apoio fez 
com que as irmãs se sentissem muito próximas dela. 

 Após aposentada de suas atividades normais, a Irmã M. Patrisia continuou participando das 
horas de adoração. Com as outras irmãs, fazia terços para contribuir com as missões no Timor e 
nas Filipinas. Nos últimos meses, a saúde da irmã diminuiu. No entanto, permaneceu calma. Pediu 
à Irmã Maria Klara, nossa irmã de 86 anos, para rezar o terço com ela todos os dias. Foi 
hospitalizada várias vezes. Antes de falecer, a irmã estava no CTI (Centro de Terapia Intensiva). 
Em seu sofrimento, ansiava pela música “Wat Zijt Gij goed, o Heer” (Quanto sois bom, oh Deus). 
Com grande esforço tentou cantar a música com a Irmã Regina Maria, a superiora local que a 
acompanhava.  

 No domingo, 3 de novembro de 2019, recebeu o Sacramento da Unção dos Enfermos. Na 
terça-feira de manhã, às 11h10min, deixou-nos quando o bom Deus cessou seus sofrimentos e 
chamou-a para o seu Reino e para a felicidade eterna. Adeus, querida Irmã Maria Patrisia. 
Agradecemos a sua presença entre nós, agradecemos por toda a sua bondade e amor. Agora você 
está experienciando que Deus a ama com amor eterno.   


