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“Permanece fiel até a morte e a coroa da vida eu te darei” Ap 2,10 

Este versículo bíblico da Liturgia do dia parece ser escolhido para Irmã Maria Alba. 
Conhecemos a fidelidade de toda a sua vida. Ela foi fiel a Deus, no seu chamado à vida, fiel à 
sua vocação de esposa e mãe e, depois, fiel a Deus, na Vida Religiosa Consagrada, grande 
sonho de sua juventude.  

Maria Erna Jacoby nasceu em 1923, na Barra do Colorado, pertencente à Paróquia de 
Selbach, RS, coincide  com o ano da vinda das primeiras Irmãs de Nossa Senhora da 
Alemanha, para o Brasil.  

Seus pais, Jacob Strehl e Anna Catharina Eckert Strehl, migraram do Rio Grande do 
Sul e foram residir  em Tangará, SC. Erna tinha 6 irmãos e 2 irmãs. A mana Paulina tornou-se 
Irmã de Nossa Senhora, recebendo o nome de: Irmã Maria Borja, SND, falecida em 2010. 

Erna casou-se com Leopoldo Aluísio Jacoby que, num acidente de trabalho, perdeu a 
vida. Deixou Erna viúva, com 4 filhos pequenos para criar. Ela levou adiante, com fé e 
coragem, a família, assumindo o papel de pai e mãe. Os dois filhos, Honório e Roque se 
casaram. As duas filhas, Maria e Imelda Maria, tornaram-se Irmãs de Nossa Senhora: Irmã 
Maria Cândida e Irmã Imelda Maria.  

Quando os filhos estavam encaminhados na vida, ela, após longo discernimento, muita 
oração e busca dos desígnios de Deus, decidiu realizar o sonho que acalentava, desde 
jovem, mas que não conseguira realizar: consagrar-se totalmente a Deus. Assim, obteve 
permissão da Congregação e da Igreja para ingressar na Vida Religiosa, como Irmã de Nossa 
Senhora, recebendo o nome de Irmã Maria Alba. Após sua Profissão foi transferida para 
Roma, lá emitiu seus Votos Perpétuos, e por 22 anos, integrou o grupo internacional de 
Irmãs, no Apostolado da Adoração, na Casa Generalícia, em Roma, Itália. 

Retornou para o Brasil, à Província Nossa Senhora Aparecida, em Canoas, em março 
de 1987, assumindo o cuidado das Irmãs idosas, no Recanto Aparecida. Em dezembro desse 
mesmo ano, passou para a Província da Santa Cruz, de Passo Fundo, na qual estavam sua 
mana e as duas filhas religiosas. Mesmo quando estava distante, permanecia ligada aos 
familiares com interesse e preocupação. Sempre alimentou muito carinho por todos. 

Irmã Maria Alba trabalhou em diversos lugares, sendo muito serviçal, uma artista na 
cozinha e muito dedicada às Irmãs idosas e doentes. Em 2007, quando foi para a Casa 
Betânia, em Não-Me-Toque, inicialmente, ajudava em alguns serviços, mas depois, ela 
mesma necessitou de cuidados especiais. Sua saúde declinava sempre mais, chegando a 
falecer no dia 27 de novembro de 2013. 

RIP 


