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SUSTER MARIA ENRIQUETA  ND 4435 

 
Josépina Catharina CENTENARO  
 
 
 

Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 06 Januari, 1924 Frederico Westphalen, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi: 09 Februari, 1950 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 06 November, 2020 Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS 
Tanggal dan Tempat Makam: 07 November, 2020 Makam Sta Cruz, Passo Fundo, RS  
 
Josépina Catharina Centenaro lahir di Frederico Westphalen, pada 6 Januari 1924. Orangtuanya 
Attilio dan Carolina Richoto Centenaro adalah petani dan memiliki delapan anak. Bersama orang 
tua dan saudara kandungnya, Josépina berpartisipasi dalam kegiatan liturgi di kota asalnya.  

Pada tanggal 1 Februari 1947 ia menjadi postulan di Passo Fundo dan pada waktu menerima 
busana biara ia mendapat nama baru: Suster Maria Enriqueta. Dengan tepat waktu dan 
kegembiraan Suster selalu ikut sertakegiatan komunitas: retret, pembinaan, waktu luang atau 
tamasya yang ditawarkan oleh Provinsi. Suster Maria Enriqueta memiliki dua saudari kandung 
dalam Kongregasi kita: Suster Maria Adila yang meninggal pada tanggal 10 Februari 2014 dan 
Suster Maria Zenaide yang meninggal pada tanggal 9 September 2020. 

Suster Maria Enriqueta adalah salah satu dari para suster yang suci selalu memberikan dukungan 
yang kuat untuk semua pelayanan kami. Di komunitas tempat tinggalnya, ia memberikan 
kesaksian melalui kepeduliannya terhadap pemeliharaan dan pembersihan gedung sekolah dan 
rumah sakit sehingga semua yang memanfaatkannya dapat menikmati lingkungan yang harmonis 
dan menyenangkan serta pelayanan dapat terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu, karena 
semangat pelayanan dan ketepatan waktu, Suster menjadi pendukung bagi semua pelayanan di 
banyak komunitas di mana dia melayani: Taquara, Canoas, Pelotas, Passo Fundo, Espumoso, 
Iraí, dan Não-Me-Toque. 

Di antara komunitas tempat dia tinggal, Colégio Notre Dame Ipanema, Rio de Janeiro patut 
disebutkan. Di sana ia melayani dari tahun 1956 hingga 1977. Periode ini mencakup dua peristiwa 
sejarah penting yang diingat benar oleh Suster Maria Enriqueta: Konsili Vatikan Kedua dengan 
semua inovasinya untuk gereja dan masyarakat dan pemindahan ibu kota federal Brasil dari Rio 
de Janeiro ke Brasília.  

Pada tahun 1958, analen sejarah Colégio Notre Dame Ipanema mencatat Hari Jadi ke-25 sekolah 
dan pemberkatan jendela kaca patri dan altar kapel. Ini juga mengacu pada renovasi, konstruksi, 
dan pengecatan bagian lain sekolah, serta penyelenggaraan upacara kelulusan, perayaan, 
pertemuan orang tua, kampanye penggalangan dana untuk orang miskin, acara budaya, agama 
dan olahraga yang mana Suster Maria Enriqueta dan timnya mengatur dari awal hingga akhir.  

Pada tahun 1987, Suster Maria Enriqueta bergabung dengan komunitas Casa Betania dan selama 
14 tahun melayani para suster yang sakit dan lanjut usia. Kemudian dia sendiri memiliki masalah 
jantung dan trauma tulang yang membutuhkan prostesis pinggul dan alat pacu jantung, yang 
membuatnya bergantung dan selalu berada di kursi roda.  

Suster Maria Enriqueta sangat bersemangat tentang waktunya bersama Tuhan di kapel, berdoa 
Ofisi, berdoa adorasi setiap hari di depan Sakramen Mahakudus dan berdoa rosario untuk intensi 
Gereja dan pelayanan kami. 

Pada bulan Oktober, Suster masih mengikuti retret di Casa Betania yang dibimbing oleh Suster 
Maria Alcídia. Pada kesempatan itu, tanda-tanda akhir kehidupan duniawinya sudah terlihat. Pada 
6 November, Suster dengan damai berangkat ke rumah Bapa dan sekarang menjadi pengantara 
bagi kami dan berdoa untuk semua ujud kami seperti yang dia lakukan selama 70 tahun kehidupan 
religiusnya.  


