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 “Cuidar uns dos outros” – Atividades dos Residentes do Orfanato 

 

De 25 a 27 de agosto de 2022, estudantes representando cinco escolas secundárias da Província Nossa Senhora do 

Bom Conselho, Indonésia, realizaram atividades em nosso orfanato. As cinco escolas secundárias são: ND Junior High 

School, Jakarta; Pius Junior High School, Pekalongan; Borromeus Junior High School, Purbalingga e Aloysious Junior 

High School, Yogyakarta. Cada escola enviou seis estudantes da Organização Estudantil acompanhados por dois 

professores supervisores.   

O tema do programa era “Cuidar uns dos outros”. O Sr. Budi coordenou o programa, acompanhado pela Irmã Maria 

Yuliana. O Sr. Budi é coordenador educacional da Fundação Notre Dame de Jacarta. Esta atividade foi realizada em 

colaboração com duas fundações - Fundação Notre Dame Jakarta e Fundação Santa Maria Pekalongan - e as Irmãs do 

orfanato, com o objetivo de despertar o cuidado mútuo dos estudantes, tendo uma experiência de morar no orfanato.  

Na dinâmica do orfanato, os estudantes do Ensino Fundamental II, provindos de várias cidades participavam das 

atividades diárias dos residentes do orfanato, realizando tarefas domésticas como: limpar o chão e o quintal, cozinhar, 

descascar cebolas, colher pimenta, fazer bolos, plantar espinafre e colher folhas de mostarda. Além das atividades 

físicas, também participaram dos momentos de oração, a Lectio Divina.  

Os estudantes também tiveram uma visão da história das Irmãs de Notre Dame que foi partilhada pela Irmã Maria 

Yanitha. Esperamos que os estudantes conheçam mais sobre as Irmãs de Notre Dame e vivam o espírito Notre Dame 

em sua vida. Os estudantes ficaram felizes e agradecidos por terem tido esta valiosa oportunidade de aprender muitas 

coisas com os residentes do orfanato e de se envolverem nas atividades diárias deles. Na noite da recreação, os 

estudantes assistiram canções e danças apresentadas pelos residentes do orfanato. Eles ficaram impressionados de 

ver a criatividade deles.  

Irmã Regina Maria, diretora do orfanato, expressou sua gratidão aos estudantes que vieram cuidar dos residentes do 

orfanato. A Irmã disse: “As crianças aqui são felizes em seguir todos os processos para viver uma vida organizada, ter 

disciplina e assumir a responsabilidade pelos deveres que lhe são atribuídos. Eles desenvolvem a autoconfiança 

fazendo pequenos trabalhos porque, é na perseverança no pequeno que se pode confiar maiores responsabilidades 

no futuro”. 


