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IRMÃ  MARIA FLORIDA   ND 6867 

 
Martina Sri MARDATIN 
 
 
 
Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Jacarta, Indonésia 
 
Data e local do nascimento: 11 de novembro,1956 Kedungjati, Grobogan, Indonésia 
Data e local da profissão: 01 de julho, 1984 Pekalongan, Indonésia 
Data e local do falecimento: 27 de maio, 2021 Rembang, Indonésia 
Data e local do funeral: 27 de maio, 2021 Pekalongan, Indonésia 
 

 “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. (Lucas 1,38) 
 

 Sri Mardatin era a quarta filha de S. Wirosoedarmo e Markinah. Seus pais tiveram 5 
filhos e 4 filhas. Em 14 de abril de 1979, Sri Mardatin foi batizada na Capela de Stella 
Duce, Yogyakarta recebendo o nome de batismo de Martina e, na mesma ocasião, 
recebeu o Sacramento da Confirmação do Cardeal Yustinus Darmoyuwono. 

 O desejo de Martina de ser Irmã de Notre Dame foi realizado em 19 de agosto de 
1981 quando foi recebida como postulante em nossa Congregação em Pekalongan e em 
21 de junho de 1982 fez vestição, recebendo seu nome religioso, Irmã Maria Florida. 

 Durante a formação inicial, ela não mediu esforços para viver bem a sua vida 
religiosa. Como Juniorista, exerceu seu apostolado no campo da educação. Revelando 
maturidade, foi autorizada a fazer a profissão perpétua, o que ocorreu na Casa Mãe em 
Roma, Itália, em 23 de junho de 1991. 

 Era membro feliz da comunidade e muito boa na convivência. Tinha uma 
personalidade maternal e simples, era disciplinada, responsável e humilde. No 
apostolado, confiava no amor providente do bom Deus e seu modelo e apoio era Maria.  

 Irmã M. Florida exerceu diversos apostolados: em Purbalingga, foi diretora da 
Escola Primária São Pio, mestra de postulantes e noviças, superiora local da comunidade 
de Sendang Asih Yogyakarta e superiora local no Orfanato Marganingsih, Lasem, lugar 
em que o bom Deus a considerou sua serva fiel e a levou para seu Reino no céu. 

 Em 21 de maio de 2021, por um teste de PCR (polimerase chain reaction = reação 
em cadeia da polimerase), foi diagnosticada Covid-19 positiva e isolada na Casa para 
Meninos em Marganingsih. Como sentia aperto no peito, foi levada para o Hospital Dr. 
Sutrasno em Rembang, onde ficou no isolamento para pacientes Covid. Também foi 
diagnosticada com pneumonia. Em 26 de maio, seu problema respiratório piorou mais e 
mais. A equipe médica fez o possível para que a Irmã respirasse melhor, mas foi em vão. 
Em 27 de maio de 2021, nosso bom Pai Celestial pôs fim ao sofrimento da Irmã Maria 
Florida chamando-a para Si, onde lhe havia preparado uma vida eterna feliz e pacífica 
junto a Jesus e Maria, a quem sempre amara.  

 Acreditamos que você esteja na felicidade eterna, querida Irmã Maria Florida. 
Sempre lembraremos de você. 


