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Pandemia COVID-19 na Indonésia 

 

Atualmente, a realidade da Província da Indonésia não é muito diferente das outras Províncias onde as 
Irmãs de Notre Dame estão localizadas. Todos os dias ouvimos tristes histórias de irmãs e irmãos 
afetados pelo Covid-19. A isto, soma-se o sofrimento pela perda do emprego, as dificuldades 
econômicas, a celebração Eucarística somente por transmissão ao vivo e assim por diante. A Irmã Maria 
Monika contactou as comunidades, incentivando as irmãs a serem fiéis ao que é solicitado pelos líderes 
do país e da igreja. Ela pediu para olharmos o lado positivo desta situação. A cidade de Jacarta, que 
geralmente é cinza, agora está limpa e coberta de nuvens brancas. A camada de ozônio está ficando 
mais espessa e assim, tudo parece mais limpo. Busquemos o Senhor em seu lugar sagrado e 
procuremos ver a realidade com o coração e os olhos dele. Ficar em casa é a melhor coisa a se fazer 
para quebrar essa cadeia mortal. 

A pandemia do Covid-19 nos oferece a oportunidade de dar testemunho por meio do nosso serviço e 
da oração, especialmente, as irmãs que trabalham no Hospital Budi Rahayu Pekalongan e em três 
clínicas: St. Yulia Sokorejo, Panti Rahayu Danaraja e Pratama Panti Bahagia Rembang. Todos os dias, as 
irmãs procuram dar uma resposta às necessidades que surgem. O mais importante é fornecer EPIs 
(equipamentos de proteção individual) para garantir o conforto e a segurança aos pacientes 
diagnosticados com o vírus. A situação atual mostra perigo no número decrescente de pacientes que 
procuram tratamento. O preço dos produtos é muito alto e os itens necessários são difíceis de 
encontrar. A equipe interna de saúde distribui doações através das mídias sociais para auxiliar a equipe 
médica. Graças a Deus, muitas pessoas foram sensibilizadas para ajudar e dar apoio. A ajuda delas 
incentiva as irmãs e a equipe médica a administrar a pandemia. As irmãs têm a oportunidade de serem 
criativas, por exemplo, costurando máscaras e produzindo desinfetantes para as mãos com folhas de 
‘piper betle’ e álcool. 

As irmãs que trabalham nas escolas liberaram os estudantes, mas os professores e funcionários 
continuam trabalhando, embora com restrições. Os estudantes continuam seus estudos em casa com 
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o apoio dos professores da disciplina ou pelo ensino on-line. Às vezes, os estudantes ficam entediados 
em casa, sentem saudades da escola, aquele lugar onde podem se encontrar com amigos, irmãs e 
professores. Nossa esperança é que essa praga mortal desapareça rapidamente da terra, para que 
todas as atividades habituais possam continuar. 


