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De onde vieram os Emmerich´s ?

Região do Hessen, 

próximo a divisa com 

Rheinland-Pfalz,

chamada de 

“Rheinhessen”
Aldeias

Kirnbecherbach
(Arroio do Cálice-Rubro)

Becherbach
(Arroio do Cálice)

Bleichenbach
(Arroio Claro)



Detalhes da Região do Hessen

Bleichenbach

BleichenbachNidda



Região do Rheinland-Pfalz

Desta região veio a

família de Jonas

Emmerich e Friederika

Klaar Emmerich, sem

esquecer de que muitas

outras também vieram do

Rheinland-Pfalz, que

envolve uma área

chamada Rheinhessen.

Antigo Rheinland-Pfalz



Detalhes do Rheinland-Pfalz

Kirnbecherbach

oder

Becherbach am kirn

Kirnbecherbach

Becherbach

Becherbach



A Vinda da Família de

Jonas Emmerich - Embarque

Jonas Emmerich e Maria Friederika Klaar

Vieram no lº veleiro, o Argus, que saiu do Porto Den

Helder em 24/06/1823 e desde o início foi assolado por

fortes tempestades que sopravam para o Oeste. Era

capitaneado por B. Ehlers e Peter Zink. O comandante do

transporte era Conrad Meyer.

Depois de perder o mastro central atracou no porto

holandês de Texel. Durante as reformas cerca de 26

passageiros fugiram com medo de prosseguir a viagem.



A Vinda da Família de

Jonas Emmerich - Travessia

Jonas Emmerich e Maria Friederika Klaar

Em 10/09/1823 reiniciou a viagem que não foi mais feliz

que a primeira. Nova tempestade os obrigou a atracar na

Ilha de Wight, ainda na Holanda.

Depois de 15 dias, inicia a terceira partida, mas um forte

furacão obriga a embarcação a atracar no Porto de

Biscaia na Espanha e mais tarde nas costas da África,

onde após muitas delongas conseguiu fazer um

ancoradouro seguro na Ilha de Tenerife, de onde partiu

no dia 08/11/1823 para chegar no dia 13/01/1824 ao Rio

de Janeiro.



A Vinda da Família de

Jonas Emmerich - 1º Pastor

Jonas Emmerich e Maria Friederika Klaar

Vieram 284 pessoas, sendo 134 colonos e 150 soldados.

Entre eles, a família de Jonas.

Entre os passageiros também encontrava-se o pastor

Friedrich Oswald Sauerbronn, o primeiro pastor

evangélico do Brasil que se radicou em Nova Friburgo,

cuja esposa faleceu durante a viagem em virtude de um

parto. O filho, Peter Leopold, acabou falecendo e sendo

sepultado em Nova Friburgo, sendo o primeiro evangélico

sepultado oficialmente no Brasil.



A Vinda da Família de

Jonas Emmerich - Primeiros dados

Jonas Emmerich e Maria Friederika Klaar

Registrados no Consistório do Nidda, pequena aldeia do

Hessen, na realidade eles eram de Kirnbecherbach.

Receberam o lote nº 79, a casa da colônia nº 67.

Eram Evangélicos. Teve registrada a

profissão de Lavrador. Chegaram em 1824: Jonas(41),

Friederika Klaar (39), Charlotte(13), Jonas(8),

Ferdinand(6).



Kirnbecherbach

Kirnbecherbach - Rheinhessen



Becherbach

Becherbach - Rheinhessen



Imagens de Kirnbecherbach

Igreja de Dreinigkeitenkirche

Aldeia de Kirnbecherbach

Aldeia com, aproximadamente, 480 habitantes. Existe

ainda uma família Emmerich vivendo lá, com mais de

40 membros. Todos os jovens da família vivem em

cidades maiores, como Frankfurt.



Famílias que vieram Com Jonas

Pelo Argus, vieram para Nova Friburgo:

Baum, Berbert, Bourguignon, Branck, Bröder, Caspar,

Denkwitz, Dietrich, Dorer, Döring, Drott, Duer, Eller,

Emmerich, Fals, Grieb, Groß, Heiderich, Heringer,

Hoffmann, Hermann, Jungblut, Junger, Kaiser, Klein,

Laubach, Müller, Nanz, Riegel, Riepert, Sauerbronn,

Schenkel, Schmidt, Schneider, Schnepf, Schwenk,

Schott, Schwab, Schwinnd, Spamer, Ulbrich e os

Winter.



A Vinda da Família de

Johann Heinrich Emmerich - Embarque

Johann Heinrich Emmerich e Charlotte Hess 
Emmerich

Vieram com a segunda leva de emigrantes, no navio
Caroline, capitaneado por Jakob von der Wettern e tendo
como Comandante de Transporte Von Kettler. Os
passageiros embarcaram no dia 12/12/1823, mas a
partida do porto de Hamburg se deu no dia 17/12/1823,
chegando ao Rio de Janeiro em 14/04/1824. Trazia
soldados para os Batalhões de Estrangeiros e 231
colonos para a Colônia Alemã de Nova Friburgo no Rio

de Janeiro.



A Vinda da Família de

Johann Heinrich Emmerich - Travessia

Johann Heinrich Emmerich e Charlotte Hess 

Emmerich

Conforme diversos relatos encontrados no Staatsarchiv

Hamburg, também foi uma viagem com muitas

tempestades e algumas mortes a bordo. Precisamente, 3

pessoas morreram. Dois marujos e um passageiro, da

família Daudt. Como todas a embarcações que chegaram

ao Rio de Janeiro, ficaram na Praia Grande, hoje Niterói,

onde ficava uma “hospedaria” para os Imigrantes. Na

verdade era um grande galpão onde todos dormiam

amontoados, enquanto aguardavam o período de

quarentena passar.



A Vinda da Família de

Johann Heinrich - Primeiros dados

Johann Heinrich Emmerich e Charlotte Hess 

Emmerich

Registrados no Consistório provisório de Bleichenbach,

pequena aldeia do Hessen. Receberam o lote nº 99, a

casa da colônia nº 106. Eram Evangélicos. Teve

registrada a profissão de Lavrador. Contudo, era ourives

e negociante de cavalos. Chegaram em 1824: Johann

Heinrich(32), Charlotte Hess(37), Johann Georg(13),

Heinrich Johannes(11), Georg Phillip(9), Margarete(7),

Charlotte(5), Johannes Conrad(3), Julianna(1),

Margarete(24 – cunhada). Trouxeram recursos da

Europa.



Bleichenbach - Hessen
Bleichenbach



Imagens de Bleichenbach

Uma parte de Bleichenbach

St. Johanneskirche



Informações sobre Bleichenbach
Aldeia com, aproximadamente, 680

habitantes (em 2002). Existe a família

Emmerich ainda vivendo lá,

embora grande parte já esteja em

Ortenberg, sede da Administração

Regional. A propósito, o prefeito

(bürgermeister) de Ortenberg (em 2002)

Otto Emmerich nasceu em

Bleichenbach. A carta da Charlotte

e a gravura do Johann estavam

com ele, até serem doadas ao

Stadtsarchiv (arquivo da cidade) Darmstadt.
Hoffnungssaal
(sala de esperança, oração)



Famílias que vieram com 

Johann Heinrich

Pelo Caroline, vieram para Nova Friburgo:

Barth, Beck, Bentzen, Boehlinger, Bohm, Born,

Brenning, Broft, Bruckmayer, Burmeister, Class,

Clausen, Daudt, Dockhorn, Donner, Döring, Drayer,

Emmerich, Fahle, Fayette, Foernges, Fress, Gradwohl,

Gründler, Gudermann, Hoefel, Hohlfeld, Kalsing,

Kunstmann, Lengler, Meyer, Missfeld, Nagel, Pfingsten,

Pokorny, Rau, Ritzel, Roberty, Ross, Satler, Schäffer,

Scheffel, Schmidt, Stork, Winter e os Wolf.



Subida da Serra do “Macocu”

Alguns de vocês, que conhecem a região da serra de

Nova Friburgo devem perguntar:

- Não é serra do “Macacu”?

Adiante, passaremos a ler a carta de Charlotte Hess

Emmerich aos sogros, onde ela fala um pouco como

foi a saída da Alemanha para o Brasil. Vocês

entenderão porque “Macocu”.



A Carta de Charlotte - 1
Caros Sogro e Sogra,

Espero que esta carta vos encontrem protegidos sob à

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.



A Carta de Charlotte - 2
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 à Deus por minha família e por meu Johann,

vosso filho que Deus me deu. Ele nunca foi tão esposo

como agora.



A Carta de Charlotte - 3
Até ele, que sempre foi reticente sobre nossa fé, orava

junto comigo e com nossos filhos, pedindo à 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 (meio da

tarde), 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, que ainda guardo muito temor,

avistar a terra foi nossa felicidade.



A Carta de Charlotte - 4
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.



A Carta de Charlotte - 5
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 à “Macocu”.



A Carta de Charlotte - 6
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.



A Carta de Charlotte - 7
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, as vezes ainda chora de saudade. Só vim a ver

vosso filho chorar aqui nesta terra. Esta jornada amoleceu

a nós todos. As vezes também sinto vontade de chorar,

mais pela saudade de vós outros do que pelas

dificuldades que passamos até aqui.



A Carta de Charlotte - 8
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.



A Carta de Charlotte - 9
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!



A Carta de Charlotte - 10
Tem nos sido sustento muitas vezes. Vós sabeis que

vosso filho nunca foi bom com as palavras, mas ele pede

para dizer à 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.



A Carta de Charlotte - 11
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.

Sei que nosso adeus foi definitivo. Sei que não nos

abraçaremos mais.



A Carta de Charlotte - 12
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!



A Carta de Charlotte - 13
Na confiança de que esta carta vos encontrarão, nos

despedimos; Eu (Charlotte), Johann, Johann Georg

(faleceu em 27/04/1824, em Cachoeiras de Macacu),

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.



Caminho “serra acima”



Ditado - Triste Ditado

Existe um ditado rimado que fala exatamente a grande

verdade da situação em que viveram os colonizadores.

“ Für die Erten der Todt,

Für die Zweiten die Noth,

Für die Drieten das Broth. ”

Em tradução literal, este ditado significa: “Aos primeiros a

morte, aos segundos a necessidade, aos terceiros o

pão.”



Documentos, Cartas, 

Gravuras e Histórias
• Gravura do Johann Heinrich Emmerich

• Propaganda da “Amerika” na Alemanha

• Agentes de Emigração

• Carta do Johann Heinrich ao Imperador

• Surgimento do nome familiar “Emmerich”

• Outras famílias que vieram do Rheinhessen

• Canção do Emigrante

• Canção de viagem para o Brasil



Johann Heinrich Emmerich
Uma das curiosidades que normalmente todo aquele que

busca informações do passado tem é: - Como eram meus

antepassados? Desde 1998, venho pesquisando em

Arquivos Históricos por quase todo o estado de Hessen e

do Rheinland-Pfalz, (regiões que, no quadro lingüistico

pertencem ao “Hunsrück”) na Alemanha, região de onde

vieram os Emmerich. Em março de 2001, consegui

encontrar a carta de Charlotte Hess Emmerich e uma

gravura de Johann Heinrich Emmerich, que se

encontravam no Arquivo Histórico de Hessen-Darmstadt.



Johann Heinrich Emmerich

1811 - Hessen-Bleichenbach



Propaganda da “Amerika”
Um dos muitos materiais que circulavam pela região de

Kirnbecherbach e Bleichenbach sobre a Amerika

encontram-se ainda em bom estado de conservação no

Stadtsarchiv Darmstadt.

Vendiam, tanto a imagem de “Terra da Fartura” como da

“Terra das Desgraças”.

Circularam entre 1818 à 1843.



Propaganda da “Amerika”

Duas faces

da mesma

verdade



Agentes de Emigração
Major von Schäffer;

Dr. Kretzchmar;

Principais 

agenciadores para a 

imigração de alemães 

para o Brasil.

Ilustração de autor 

desconhecido, que 

apresentam os dois 

como lobos, 

interessados apenas 

em saquear os 

patrícios.



Carta de Johann Heinrich ao 

Imperador
Excelentíssimo Senhor

O obediente abaixo assinado Heinrich Emmerich, colono do nº 106, tem a honra de

representar a Vossa Excelência muito humildemente que já principiou cultivar o seu

presente nº e que deseja receber o nº 115 que está contíguo ao seu nº, o qual já se acha

abandonado há muito tempo.

Sou pai de 7 filhos e diligente trabalhador. Como Sua Majestade, o nosso Augusto

Imperador deseja ver cultivada a Colônia e recompensa aos diligentes, não duvido ser

atendida a minha humilde súplica, e me refiro a este Senhor Diretor, para confirmar que

digo a pura verdade.

Com a mais assinalada consideração e veneração, tenho a honra de assinar-me.

De Vossa Senhoria, muito humilde criado.

Heinrich Emmerich

Nova Friburgo, 18 de Novembro de 1826

Fonte: Arquivo Histórico de Nova Friburgo



Carta de Johann 

Heinrich ao Imperador



História do surgimento
do nome “Emmerich” - Registro
De acordo com registros do Instituto Histórico de Berlim,

a região onde hoje fica Emmerich (Nordrhein-

Westphalen Staat) foi dada a um cavaleiro das antigas

Cruzadas, Kurt Amon, que voltou com vida para a

região. Por seus méritos, foi presenteado com a posse

destas terras e foi feito nobre, através de decreto papal,

tendo sido batizado como

Kurt Amon “Von Emmerich”.

Data: Posse das Terras e Decreto Papal – ~ 700.



História do surgimento
do nome “Emmerich” - Cidade
Emmerich



História do surgimento
do nome “Emmerich” - Estória
Seu filho Hermann Alexander, se apaixona por uma

plebéia, Traudi, camponesa da região que estava sobre

o domínio de Kurt.

De casamento pré-definido, é forçado a abandonar

Traudi e se unir a Annegriet Von Tübingen. Como reza

a tradição medieval, no momento do casamento de duas

famílias nobres, o casal passa a ter um brasão dividido

ao meio, onde do lado esquerdo fica o brasão da família

do marido e do lado direito, o da esposa. Uma segunda

hipótese era a de unificar as famílias com um único

brasão.



História do surgimento
do nome “Emmerich” - Estória
O brasão da família Von Emmerich corresponde a uma

sereia prateada, penteando os próprios cabelos. Toda a

lenda em volta de quem havia sido a inspiração para

Hermann criar este brasão foi descrita. Tratava-se de

Traudi, a plebéia com quem não pôde se casar, contudo,

manteve relações. Sabe-se lá por quanto tempo.



História do surgimento
do nome “Emmerich” - Brasão
Brasão de Hermann Alexander “Von Emmerich”: ~730



Brasões de famílias do 
Rheinhessen

Brasão da família EMMERICH



Auswandererlied

Canção do Imigrante

Nun adë, du mein lieb Heimatland.

Refrain: Nun adë, du mein lieb Heimatland

liebe Heimatland adë. Es geht jezt fort zum 

fremdenstrandt,

liebe Heimatland adë!

1. Und so sing ich denn mit frohem mut,

wie man singet wenn man wandern tut,

liebe Heimatland adë!

2. Wie du lachst mit deines himmels blau,

Wie du grüssest mich mit Feld und Au

liebe Heimatland adë!

Refrain:

3. Gott weiss, zu dir steht mein Sinn,

doch jetzt zur ferne ziehts mich hin,

liebe Heimatland adë!

4. Und begleitest mich, du leiber Fluss,

Bist du traurig das ich wandern muss,

liebe Heimatland adë!

5.Vom Moos’gen Stein und Wald’gen tal,

da grüss ich dich zum den letzten mal,

leibe Heimatland adë!

6. Und so sing ich denn mit frohem mut,

wie man singet wenn man wandern tut,

leibe Heimatland adë!

Refrain:

leibe Heimatland adë!

Hinweis: ( Moos’gen = Moos gegen; Wald’gen = 

Wald gegen).



Wir Treten jetzt die Reise nach Brasilien an

Wir Treten jetzt die Reise nach Brasilien an;

Sei bei uns, Herr, und weise, ja, mache selbst die Bahn;

Sei bei uns auf dem Meere mit Deiner Vaterhand!

|:So kommen wir ganz sicher in das Brasilien-Land.:|

Durch Gott sind wir berufen, sonst käm's uns nie in Sinn;

So glauben wir und wandern auf Dein Geheiss dahin.

Gott führt uns auf dem Meere mit Deiner Vaterhand!

|:So kommen wir ganz sicher in das Brasilien-Land.:|

Gott sprach zu Abrahame: Geh aus von deinem Land, 

Ins Land, das ich Dir zeige durch Meine starke Hand!

Auch wir vertrauen feste auf Gott, sein heilig Wort,

|:So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort.:|

Wie oft haben wir gerufen zu Dir, mein Gott und Herr,

So hat sich jetzt eröffnet ein Land, worinnen wir

Auf Deinen Wink hingehen. Durch Leitung Deiner Hand

|:Wirst Du uns wohl versorgen in dem Brasilien-Land.:|

Die Reise nach Brasilien an

A viagem para o Brasil
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David Emmerich Jourdain
(julho de 2002)


