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O Salmo 131 poderia ter sido a melodia da vida da Irmã Erika Maria. Com apenas três                 
versículos, é o mais curto dos 150 salmos. Da mesma forma, a Irmã Erika Maria nunca fez grande                  
alarde sobre si mesma, sobre seu caminho de vida muitas vezes contrariado ou sobre seus               
formidáveis talentos. O salmo descreve uma alma conectada a Deus, silenciosamente, repousando            
Nele e consolada por Ele. Isso coincide com a experiência de Erika Maria ao crescer em uma                 
família onde era bem protegida. Isso marcou seu relacionamento com Deus e sua atitude positiva e                
amável para com todos que encontrava: coirmãs, colegas e alunos.  

Sendo o pai um integrante da equipe que planejava a expansão da rede ferroviária na               
Alemanha e nos territórios ocupados por Hitler, constantes mudanças de moradia foram impostas à              
família. Erika nasceu em Stettin e estudou em Berlim, Pomerânia, Mecklenburg e Baixa Saxônia.              
Enquanto seus irmãos mais velhos foram diretamente afetados pelas agruras da Segunda Guerra             
Mundial - seu irmão no serviço militar e sua irmã em outros serviços - Erika sobreviveu à                 
turbulência da era Hitler, apesar das fugas, da fome, das noites de bombardeamento e do terror da                 
ditadura de Hitler porque estava relativamente bem protegida “sob as asas da mãe”. Sua mãe               
ensinou-lhe o amor pela linguagem culta. Assim, muitas vezes, a Irmã Erika Maria nos encantava               
com tesouros do seu rico repertório de poemas e aforismos aprendidos de cor. Do pai,               
provavelmente, aprendeu a inclinação para o bom humor, a arte e as brincadeiras. A família tinha                
vários costumes que praticava para a felicidade e o estímulo mútuos. As caminhadas e passeios               
em conjunto despertaram em Erika um grande amor pela natureza e pelas pequenas belezas do               
caminho. 

Após as grandes tensões da fuga das tropas da União Soviética, a família Matz encontrou               
um novo lar em Wuppertal-Elberfeld. Erika decidiu iniciar sua formação para professora de jardim              
de infância e tutora pós-escolar. Foi assim que entrou em contato com a Congregação das Irmãs                
de Nossa Senhora. Após seu ingresso, teve a oportunidade de finalizar o ensino médio. Ao concluir                
o mestrado em Inglês, Alemão e Biologia na Universidade de Münster, iniciou seu apostolado de               
professora na Escola de Ensino Médio St. Joseph em Rheinbach o qual perdurou por 24 anos. Por                 
muitos anos, também foi vice-diretora. Suas coirmãs e colegas apreciavam sua competência e seu              
comprometimento, sua confiabilidade e a forma amável de demonstrar interesse por assuntos            
pessoais de colegas e alunos, como está escrito no salmo, “sem orgulho, sem arrogância”...  

Em 1998, após aposentar-se, Irmã Erika Maria mudou-se para a comunidade da            
Liebfrauenschule em Colônia. Além das várias pequenas tarefas que desempenhava, coordenou e            
executou o trabalho de organização da enorme biblioteca escolar. Por causa da sua grande              
competência na língua alemã e inglesa, a então superiora geral chamou-a para ajudar a revisar a                
nova versão alemã das Constituições. Naquela ocasião, mais uma vez, sua profunda            
espiritualidade tornou-se evidente.  

Em 2015, Irmã Erika Maria, em sua atitude habitual de serenidade e confiança em Deus,               
decidiu mudar-se para a Haus Salus, a casa para as irmãs idosas em Mülhausen. Também aqui                
permitiu que a sua alma se “acalmasse e aquietasse” enquanto desfrutava das pequenas coisas do               
quotidiano e da natureza, “esperando no Senhor” que a chamou para a vida eterna a 31 de janeiro                  
de 2021. 


