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Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Jacarta, Indonésia
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do sepultamento:

02 de julho, 1951
13 de novembro, 1983
29 de abril, 2021
30 de abril, 2021

Blitar, Java Leste, Indonésia.
Pekalongan, Indonésia
Pekalongan, Indonésia
Cemitério Conventual, Pekalongan

“O verdadeiro amor brota do Sagrado Coração de Jesus”.
Mujiami era a filha mais velha de Mardjo Kirin e Kartini, muçulmanos. Tinha dois irmãos e
uma irmã. Foi batizada em 24 de dezembro de 1967 na Igreja St. Yosef, Blitar e recebeu o
Sacramento da Confirmação do Mons. Y. Klooster, CM, em 24 de junho de 1969.
No fundo de seu coração, Mujiami ouviu o chamado de Deus para a vida religiosa. Em 21 de
abril de 1980, foi para Pekalongan e ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame como
postulante. Em 4 de dezembro de 1981, Mujiami ficou muito feliz por poder entrar no Noviciado e
receber o seu nome religioso, Irmã Maria Aloysia, SND.
Durante a formação, Irmã M. Aloysia cresceu no seu amor pela vida religiosa. Viveu os votos
e se esforçou para responder, com seriedade, à sua vocação. Em 13 de novembro de 1983, recebeu
a permissão para fazer sua profissão temporária em Pekalongan. Quando juniorista, estava
envolvida em vários apostolados. Emitiu a profissão perpétua em 27 de junho de 1990 em Roma.
Irmã M. Aloysia tinha um caráter simples e amável, demonstrado no tratamento com as
pessoas, no cuidado maternal e na compreensão com todos. Ela sempre fez o melhor para tornar os
outros felizes. Era muito responsável no trabalho que lhe cabia. Estava sempre pronta para dar uma
mão quando e onde fosse necessário. Era extremamente grata por qualquer coisa que alguém
fizesse por ela ou que desse a ela. “Obrigada” com um doce sorriso fluía de seus lábios com
facilidade. O Sagrado Coração de Jesus era sua grande força. Ela sempre tinha um tempo especial
para rezar o terço.
Irmã Maria Aloysia começou seu apostolado no orfanato Lasem de Marganingsih. Ali, ela se
desmanchava em atenção e amor pelas crianças e eles encontravam nela, uma mãe. Mais tarde,
exerceu o apostolado na clínica de Rembang, na clínica Santa Yulia, Sukorejo, no Budi Rahayu
Hospital Pekalongan, em Panti Wreda Melania Jacarta, no Seminário St. Mikael, Penfui Kupang, em
Mejasem Tegal, em Palangtanka Raya Kaliman e depois novamente no orfanato Lasem em
Marganingsih.
Em 2017, como as condições de sua saúde não eram muito boas, a Irmã M. Aloysia ficou em
Pekalongan para fazer um tratamento médico intensivo no Hospital Budi Rahayu. Embora com a
saúde fragilizada, a Irmã ainda fazia seu trabalho na sala de costura, com muito zelo. Foi
hospitalizada várias vezes e com necessários cuidados na UTI.
Desde 2019, sua saúde piorou ainda mais. Foi hospitalizada repetidas vezes no Hospital Budi
Rahayu. Em 29 de abril de 2021, nosso bom Deus chamou a querida Irmã M. Aloysia para vir ao seu
lar eterno no céu, onde experimentaria o verdadeiro amor que flui do Sagrado Coração de Jesus.
Sentimos sua falta, querida Irmã Maria Aloysia. Desejamos-lhe a felicidade e paz eternas preparadas
pelo nosso bom Deus para você.

