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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. Existe a família

Emmerich ainda vivendo lá,

embora grande parte já esteja em

Ortenberg, sede da Administração

Regional. A propósito, o atual

bürgermeister tem por nome Otto

Emmerich e nasceu em

Bleichenbach. Observação: a

informação contida nestas três

linhas e meia foi apagada pois não

teve confirmação na Alemanha.
Hoffnungssaal



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.





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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