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As seguintes páginas são a tradução de uma
carta enviada por Charlotte Hess Emmerich a
seus sogros na Alemanha, meses depois de sua
chegada aqui no Brasil. Ela veio no navio
Caroline que chegou em 14/04/1824, ou seja, 3
meses depois do Argus. Essa carta encontra-se
hoje no Stadtsarchiv em Darmstadt, e foi
descoberta em março de 2001 por
David Emmerich Jourdain, um primo alemão
residente no Brasil, numa de suas visitas a
Bleichenbach, local de origem de Johann
Heinrich Emmerich, esposo de Charlotte Hess.
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Caros Sogro e Sogra,

Espero que esta carta vos encontrem protegidos sob a
benção de Deus.

Hoje, 19 de Dezembro de 1824, finalmente estamos
iniciando a nossa instalação no nosso lote. Então pois,
escrevo a vós outros, para contar como foi a nossa
passagem.
A nossa viagem não foi a desejada mas, ao menos, não
tivemos o infortúnio de perder um de nós durante a
viagem, o que aconteceu com alguns patrícios, como com
os Daudt, que o Johann Daudt faleceu, ainda na viagem.
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O próprio Pastor Sauerbronn perdeu sua esposa, durante
o parto de um filho, em pleno alto-mar. O mais triste foi
saber que nosso Pastor teve que fazer a cerimônia da
própria esposa.
No decorrer da viagem, passamos por muitas
tempestades. Alguns que morreram durante estes
períodos, só eram entregues ao mar na manhã seguinte.
Eram momentos muito tristes. Vendo tudo aquilo, eu só
sabia pedir a Deus por minha família e por meu Johann,
vosso filho que Deus me deu. Ele nunca foi tão esposo
como agora.
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Até ele, que sempre foi reticente sobre nossa fé, orava
junto comigo e com nossos filhos, pedindo a presença de
Cristo junto à nós. Mesmo diante de tudo o que vivemos
até o momento, posso dizer que “até aqui nos ajudou o
Senhor”.
Já haviam passados mais de 90 dias, não sei bem ao
certo, e já era pouco além da metade do dia, quando o
rapaz do alto do navio gritou, “Land! Land! Herr Kapitan,
Land!! (Terra! Terra! Sr. Capitão, Terra!!)”. Foi uma
alegria sem tamanho para todos nós. Após tantos dias no
mar, de que ainda guardo muito temor, avistar a terra foi
nossa felicidade.
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Quando chegamos à terra, o que mais nos impressionou
no primeiro contato foi ver aquela gente de pele escura.

Ouvíamos falar que existia gente com pele mais negra que
a nossa quando suja do carvão. Eu e vosso filho nunca
acreditamos, até vermos com nossos próprios olhos.

Eles são vendidos como nós fazíamos em Darmstadt, com
os cavalos. Para nós, causou-nos muita estranheza ver
aquela gente sendo vendida como animais.
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Passamos ainda mais 12 ou 13 dias, não sei ao certo, com
incertezas. Foi nos prometido ir para tal Bahia, em
Frankenthal.

Entretanto, após alguns dias na hospedaria de passagem,
onde fomos brindados com a visita de Vossa Alteza Real,
o Príncipe D. Pedro I, e sua esposa, a Princesa Leopoldina,
que é nossa patrícia, recebemos também a presença de
um senhor de pele queimada, que falava muito bem nossa
língua, nos comunicando que teríamos que seguir para um
burgo de suíços, serra acima, no caminho a “Macacu”.
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O Johann e alguns dos nossos não gostaram nada da
mudança da palavra do Imperador, pois alguns soldados
do Império, que são da nossa terra, nos diziam que serra
acima não era lugar de se viver. Até os suíços não
conseguiram viver lá. Diziam que a terra era muito ruim.

A discussões que seguiram ao comunicado foram tão
grandes que o Jacob Heringer, patrício nosso, foi preso
por que não queria ir para serra acima. O Johann também
quis enfrentar a polícia, mas eu pedi muito para que ele
não fizesse isso e pensasse em nós e nos nossos filhos.
Ainda bem que ele mudou de idéia.
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Acabamos indo então para o tal “Ville de Nouvelle
Fribourg”. Fazia ainda calor desde a nossa chegada, até a
nossa ida para serra acima.
Quando chegamos na vila, já era quase noite. Não
pudemos ver muita coisa. O que mais nos impressionou
foram as montanhas, muito parecidas com as da nossa
pátria. O Johann, quando olha para elas, às vezes ainda
chora de saudade.
Só vim a ver vosso filho chorar aqui nesta terra. Esta
jornada amoleceu a nós todos. Às vezes também sinto
vontade de chorar, mais pela saudade de vós outros do
que pelas dificuldades que passamos até aqui.
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Só não me permito chorar pois lembro das bênçãos que
nosso Deus nos têm dado. Estamos todos bem, com vida
e com saúde.
Nosso lote, que recebemos do Mons. Miranda, que é nosso
Bürgermeister, não é nada bom! A região é chamada
“Froh-Hafen”, que para os nativos é Barra Alegre. Só se
for por ironia! Nosso lote é muito grande. Se eu falasse a
vós as medidas, vós pensaríeis que ficamos ricos.
Contudo, grande parte do nosso lote é montanha quase
que só pedra, e o restante é um pântano que nos assusta.
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No dia que o Johann foi visitar o terreno, quase foi
mordido por cobras. Nosso socorro primeiro foram nossos
vizinhos, os Laubach, que estão num lote ao lado do
nosso. Dista 1 hora de caminhada de onde o Johann
decidiu construir nossa casa. Eles, também tementes à
Deus, tem nos auxiliado como se fossem nossa família e
nós, a deles. Seja o Sr. Werner Laubach, Que nos ajuda
para levantar a nossa casa, seja a Sra. Ana, com a comida
e com as orações. Por vezes, reunimo-nos para orarmos e
ler a minha Bíblia. Ainda bem que a trouxe! Tem nos sido
sustento muitas vezes.
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Vós sabeis que vosso filho nunca foi bom com as palavras,
mas ele pede para dizer a vós que os ama e que sente
saudades. Como escrevi antes, esta jornada amoleceu a
nós todos.

Sinto que esta carta não transmita toda a saudade que
está contida em nós. Sinto não poder expressar com
abraços esta saudade.

Vosso filho sente muito não ter dito, em pessoa, que os
ama muito e que sente falta de vós.
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Sinto não ter meus pais para escrever, pois, como sabem,
a peste os levou antes de nossa partida. Sinto ter tido que
partir.

Mas, apesar de toda a saudade, apesar de todas as
provações, sei que nosso Benigno Senhor nos proverá o
nosso necessário. Sei que Sua misericórdia para conosco
tem sido infinita e sei que sua destra nos acompanha para
onde formos.

Vossos netos pedem que eu os diga que eles os amam.
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Sei que nosso adeus foi definitivo. Sei que não nos
abraçaremos mais.

Não teremos mais o nosso Natal, que logo se aproxima.

Mas, apesar desta tristeza que por vezes nos assola, sei
que será melhor para nós. Vosso filho é um homem
maravilhoso a quem reaprendo a amar e sei que será
vencedor, sob a proteção de Deus. Ficaremos bem!
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Na confiança de que esta carta vos encontrarão, nos
despedimos. Eu, Johann, Johann Georg (Faleceu em
27/04/1824, em Cachoeiras de Macacu. Porém, Charlotte
não conta isso aos sogros, talvez, para poupá-los.),
Heinrich Johannes, Georg Phillip, Margarete, Charlotte,
Johannes Conrad, nossa pequena Juliana e minha irmã,
Margarete.
Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com
vós outros e que esta carta vos confortem a distância e a
saudade.

Vila de Nova Friburgo, 19 de Dezembro de 1824.
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