
 

AWAM KELUARGA CHEVALIER: 

“ KEHADIRAN TAREKAT MARIA MEDIATRIX (TMM)” Dalam Keluarga Chevalier 

PER MARIAM AD JESUM 

Spiritualitas Tarekat Maria Mediatrix 

“SPIRITUALITAS” Tarekat Maria Mediatrix adalah TMM sebagai tarekat religius senantiasa 

meneladani Bunda Maria yang beriman, setia, tawakal, rela menyerahkan diri, sederhana dan 

siap sedia melaksanakan karya misi, yang dipercayakan oleh Yesus Kristus dengan tuntunan 

Allah roh Kudus. TMM menjadikan Bunda Maria sebagai tokoh iman. Melalui Bunda Maria, 

TMM memasrahkan seluruh hidup dan pelayanannya kepada Yesus sesuai dengan motto tarekat, 

Per Mariam ad Jesum 

Semangat Belas kasih 

“SPIRITUALITAS” penghayatan AKC adalah Spiritualitas Hati Kudus Yesus, hati yang penuh 

dengan belas kasih dan bela rasa. Selain berdevosi kepada hati Kudus, AKC juga berdevosi pada 

Bunda hati Kudus dan santo Yosep teladan dan pelindung para pencinta Hati Kudus Yesus. 

Lewat semangat ini diharapkan bisa menjawab keprihatinan masyarakat akibat penyakit zaman, 

meningkatnya budaya kekerasan, materialism, egoism, indiferentisme, dan hedonisme. Setiap 

anggota AKC perlu menyadari dan mengalami pengalaman akan Kasih Allah dalam hidup 

pribadi sehingga ia mampu membagi pengalaman itu bagi keluarga, Gereja dan masyarakat 

dimana saja ia berada dan diutus Menjadi duta cinta kasihNya. 

 

KARISMA TAREKAT MARIA MEDIATRIX 

Karisma suster TMM adalah Misioner; maka TMMadalah Misionaris yang diutus ditengah dunia 

yang kompleks, sebagai misionaris, suster TMM bersedia menyerahkan diri, memiliki komitmen, 

setia dalam perutusannya dan rela berkorban. Yesus Kristus Sang Misionaris ulung adalah, 

pemercik daya ilahi yang memberi daya dan kreativitas kepada suster TMM untuk tetap tawakal 

dan setia dalam melayani 

 

 



Lirik lagu sekolah minggu 
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Beta ada beta siap dan melayani (2x) 

Beta ada beta siap, siap beta ada 

Beta ada beta siap dan melayani 

 

Identitas kaum Awam keluarga Chevalier Indonesia 

 

Awam Keluarga Chevalier adalah suatu persekutuan, yang dijiwai oleh Spiritualitas hati, yang 

berakar pada Karisma dan Spiritualitas Pater Jules  Chevalier dan termasuk salah satu anggota 

dari keluarga Chevalier. 

Keluarga Chevalier terdiri dari: tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus (MSC), Tarekat Putri 

Bunda Hati Kudus (PBHK), Tarekat Maria Mediatrix (TMM), tarekat Frater Bunda Hati Kudus 

(PBHK) dan Awam Keluarga Chevalier (AKC). 

Awam Keluarga Chevalier bersama dengan para Misionaris hati Kudus, Suster Putri Bunda Hati 

Kudus, Suster Maria mediatrix dan Frater Bunda hati Kudus, menghidupi dan mengambil bagian 

dalam Karisma,Spiritualitas dan Tugas Perutusan yang sama  

Awam Keluarga Chevalier melakukan pembaktian khusus kepada hati Kudus Yesus, baik secara 

pribadi maupun bersama-sama dengan tekun dan setia. 

 

Karisma dan Spiritualitas Hati 

 

Kita percaya bahwa Hati Yesus yang berbela rasa mewahyukan cinta Allah tanpa syarat bagi 

setiap manusia dan semua ciptaan. Kepercayaan akan cinta Allah tanpa syarat, yang merupakan 

obat bagi penyakit-penyakit Jaman (masyarakat), mengubah hati kita masing-masing. Kita 

menimba kekuatan dari Hati Yesus yang ditikam sebagai sumber hidup baru da asal mula dunia 

baru. Kita percaya akan Roh Kudus yang memampukan Yesus Kristus untuk mencintai setiap 

orang tanpa syarat dengan hati manusiawi. Kita juga percaya bahwa Roh yang sama 

memperkaya hati kita dengan anugerah-anugerah cinta, rasa terima kasih, sukacita, keberanian 

dan kesetiaan, serta juga hormat kepada setiap orang dan ciptaan. 

Kita menghormati Bunda Maria, yang dihormati sebagai “Bunda hati Kudus” dan “Bunda 

Pengantara” dan melalui peranan Bunda Maria, kita menemukan seorang ibu yang menghantar 

kita kepada Hati PuteraNya. Menghormati Santo Yosep sebagai teladan dan pelindung para 

pencinta Hati Kudus Yesus.  

 
Kaum awam mempersembahkan hidup mereka untuk menghidupi, memberi kesaksian dan 

mewartakan dan berkarya untuk membangun sebuah Dunia baru yang berlandaskaan pada 

budaya kasih sesuai dengan status hidupnya. 

 

Akhirnya kami mengucapkan Terima kasih kepada ibu Pemimpin Umum TMM yang sudah 

mempercayakan kami mengikuti Pertemuan Nasional Awam Keluarga Chevalier ini dan dengan 

kehadiran TMM, Keluarga Chevalier menjadi lengkap dan utuh.  

 

Tulisan ini sekaligus menjadi persembahan pada hari dan momen wafat pendiri TMM tanggal 30 

Juli 2022 

 

 

Salve  



 





  


