
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIE BERNADETTE  ND 6287 

 
Bernadette Bu SERAO 

 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 06 de maio, 1956 Província de Enga, PNG 
Data e local da profissão: 26 de abril, 1977 Kumdi, Papua Nova Guiné 
Data e local do falecimento: 11 de julho, 2020 Banz, Papua Nova Guiné 
 

Vinde, benditos de meu Pai...Tomai posse do Reino que vos está preparado desde a 
criação do mundo. (Mateus 25, 34) 

 
Bernadette Bu é filha de Simeon e Veronica Serao. Nasceu em Tsak Pumakos, na 

aldeia Yangel, na província de Enga, Papua Nova Guiné, como a caçula de quatro filhos. 
Frequentou a St. Thomas School em Tsak Pumakos até o 6º ano e depois estudou na Notre 
Dame High School em Kumdi, formando-se em novembro de 1974. 
 

Sempre com o desejo de ser irmã, Bernadette ingressou no Noviciado das Irmãs de 
Notre Dame e recebeu o hábito em 1975. Frequentou Holy Trinity Teachers  ́College em 
Mount Hagen obtendo seu diploma de professora, o que lhe permitiu dar aula em várias 
escolas primárias da Província de Terras Altas, por 27 anos, como excelente professora. 
 

Sua fidelidade e grande amor pela Congregação Internacional eram evidentes em 
sua participação em eventos congregacionais. A Irmã Marie Bernadette participou do 
Congresso Internacional do nosso Apostolado, realizado nos EUA em 1983, onde 
apresentou um artigo sobre Papua Nova Guiné. Também fez o Curso de Formação em 
Roma e participou do Capítulo Geral 1992 como delegada eleita. Em 1997, participou do 
Simpósio de Espiritualidade no Brasil e, em 2009, participou do Capítulo Provincial das 
Irmãs da Província de Toledo. 
 

Por 7 anos exerceu a função de Vice-coordenadora do Centro Vocacional Maria Kwin 
em Banz, antes de engajar-se no Movimento Mundo Melhor na Diocese de Hagen de 2008 
a 2014. Como animadora do Movimento Mundo Melhor, viajou para várias dioceses para 
formar líderes. 
 

Com muito amor e respeito pelas jovens discernindo sua vocação, foi mestra de 
juvenistas e junioristas. Em 2017, com muito entusiasmo, aceitou o convite para fazer parte 
da Equipe de Formação SND em Bataan, Filipinas, que reúne jovens da Á sia, incluindo 
PNG, Filipinas, China, Vietnã, Coréia do Sul e Indonésia. 
 

Em fevereiro 2020, retornou a PNG por razões de saúde e recebeu o cuidado 
carinhoso das postulantes e irmãs durante os últimos meses. Foi fiel ao seu chamado 
vocacional até o fim e o fez com alegria, mesmo na dor e no sofrimento. Amorosamente, 
foi chamada pelo Deus Todo-Poderoso para lançar-se em seus braços acolhedores. 
Faleceu enquanto voltava do hospital para passar suas últimas horas com as irmãs e a 
família. 
 

Que ela possa descansar no abraço amoroso de Deus. 


