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Data e local da profissão: 08 de julho, 1964  Pekalongan, Indonésia 
Data e local do falecimento: 15 de novembro, 2021 Pekalongan, Indonésia 
Data e local do sepultamento: 16 de novembro, 2021 Pekalongan, Indonésia 
 

 “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. (Lucas 1,38) 
 
Christina Ponidah era a mais velha dos 9 filhos de Setroredjo e Murtidjah, uma família 
muçulmana. Ponidah foi batizada dia 9 de setembro de 1954, na Igreja de Santo 
Agostinho, em Purbalingga. Dez dias depois, na mesma igreja, recebeu o Sacramento da 
Confirmação do Monsenhor W. Schoemarker, MSC. 
 
Christina Ponidah respondeu ao chamado do Senhor para a vida religiosa ingressando na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame como postulante, em Pekalongan, em 15 de 
agosto de 1961. Na vestição, em 8 de julho de 1962, recebeu o nome de Irmã Maria 
Agusta. 
 
Durante a formação, cresceu no seu amor pela Congregação Notre Dame e continuou 
desenvolvendo e fortalecendo a sua vocação até fazer a sua primeira profissão em 8 de 
julho de 1964. Após a primeira profissão, começou a sua missão na área da educação. 
Em 2 de fevereiro de 1970, Irmã Maria Agusta emitiu os votos perpétuos.  
 
A Irmã trabalhou no departamento de educação da Escola St. Pius em Purbalingga, 
Escola RICI em Jacarta, como Diretora na Escola Secundária St. Pius Junior, Pekalongan 
e era membro da Diretoria da Fundação Santa Maria. A Irmã também foi superiora local 
na Comunidade São José, Pekalongan e na Comunidade Notre Dame, Jacarta.  
 
Na vida cotidiana, Ir. M. Agusta era firme, leal, devota, disciplinada, trabalhadora, 
responsável e amável. Sempre buscava forças em Jesus, Maria e José, que se tornaram 
seus modelos no cumprimento de sua missão. Pekalongan foi seu último lugar de 
apostolado, após aposentar-se, realizando sua missão na sala de costura.  
 
Desde 2019, não pôde mais realizar o seu trabalho na sala de costura por motivo de 
doença. Ela sofria de hipertensão, diabetes mellitus e havia sofrido um derrame. A irmã 
estava em tratamento no Hospital Budi Rahayu, Pekalongan e oferecia todo o seu 
sofrimento ao seu amado Jesus e à Mãe Maria. A saúde da irmã começou a piorar em 
abril de 2021 e teve que ser hospitalizada. Em 15 de novembro de 2021, serenamente, 
voltou para a casa do Pai.  
 
Descanse em paz.  


