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1 DE AGOSTO 

 

1892 > Morre no Hospital de Gambôa, no Rio de Janeiro, atacado de febre amarela, o Padre José Maria 
Jacobs, que fora o primeiro vigário de Blumenau. 

1916 > Entra para o serviço do Hospital Santa Isabel o Sr. João Doebeli, que, até a sua morte, foi ali 
enfermeiro dedicado. Em homenagem a esse humanitário cidadão, há uma rua blumenauense 
com seu nome. 

1892 > Falece no Rio de Janeiro, no Hospital da Gambôa, o Pe. José Maria Jacobs, primeiro vigário de 
Blumenau. 
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1928 > Foi inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e Jaraguá. 

1902 > O pastor Max Ziegel solicita demissão do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 

1881 > Reunião da Comissão de Recrutamento até 10 do corrente. 

1889 > O Pastor Sandrezki deixa o cargo de cura d’almas em Blumenau. 

1857 > O Pastor Oswaldo Hesse assume o cargo de cura d’almas de Blumenau. 
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10 DE AGOSTO 

 

1861 > O presidente da Província cria o Distrito (Freguesia) de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1929 > Inicia-se a construção da grande ponte metálica sobre o Rio Itajaí, na cidade de Blumenau, para a 
Estrada de Ferro Santa Catarina, trecho Blumenau-Itajaí. 

1884 > Lançamento da pedra fundamental da igreja protestante de Indaial. D 10. 

1867 > É fundada a terceira sociedade de cantores de Blumenau, a “Saengerbund”. 

1884 > É lançada a pedra fundamental da igreja Evangélica de Indaial, então 3º distrito de Blumenau. 
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1878 > Pelo decreto nº 6989, desta data, foram aprovados pelo governo Imperial os Estatutos da 

Companhia de Navegação e Vapor Itajaí-Blumenau, Sociedade Anônima, com o capital de 30 
contos, divididos em 300 ações de 100$000. Foram eleitos diretores para o primeiro ano os 
acionistas Carlos Guilherme Friedenreich, Hermann Wendeburg, Luiz Sachtleben, João Henrique 
Grewsmuehl e Carlos Meyer. 
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11 DE AGOSTO 

 

1820 > Nasce em Reiswalde, Alemanha, o Pastor Oswaldo Hesse. 

1862 > O presidente da Província comunica ao vigário da Freguesia de São Pedro Apóstolo que não é 
possível dar mais de 5.000 mensais para aluguel da casa da escola daquela freguesia, porque o 
crédito concedido para essa despesa, apenas para isso chega. 
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12 DE AGOSTO 

 

1923 > A Empresa Força e Luz Santa Catarina liga a chave que deu início à iluminação elétrica da sede do 
distrito de Indaial, terminando a primeira etapa da sua penetração para o interior do Município. 
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13 DE AGOSTO 

 

1934 > Aquidaban, hoje Apiuna, é elevado à categoria de distrito de paz, pelo decreto estadual nº 655, 
sendo instalado em 26 deste mesmo mês e ano. 

1865 > Em virtude de queixa apresentada pelo capitão José Henrique Flores, o presidente da Província, 
por ato desta data (nº 55) suspende e manda que sejam responsabilizados o juiz municipal 
suplente do Termo de Itajaí, Felício José Borges e o seu escrivão José Antônio Pereira Tinoco. A 
denúncia foi dada por Flores e mais Maria Inácia de Jesus, viúva de João Antônio da Costa, 
Anacleto Dias Cardoso e outros herdeiros do mesmo Costa. 
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14 DE AGOSTO 

 

1882 > A família do Dr. Hermann Blumenau, composta de esposa e de duas filhas segue de regresso à 
Alemanha, onde passou a residir. O filho Pedro já ali morava desde 1878. 

1884 > Amigos do Dr. Hermann Blumenau reúnem-se no Hotel Schrepp, onde o mesmo residia após a 
instalação da Câmara Municipal, e ali prestam uma homenagem de despedida ao mesmo, que, 
no dia seguinte, 15, partiria, definitivamente, de regresso à sua pátria. 

1817 > João Vieira Tovar e Albuquerque toma posse do cargo de governador de Santa Catarina. Não 
tinha um braço. Era muito atrabilário. Até 20 de julho de 1821. 
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1883 > Um grupo de pessoas publica no “Blumenauer Zeitung” o seguinte: “Os abaixo assinados 

convidam os redatores e colaboradores do “Blumenauer Zeitung” e também do “Imigrant” para 
que terminem com as suas brigas e ataques, pois não interessa aos leitores de fora, prejudica os 
jornais e depõe contra o bom nome da nossa colônia La fora. Blumenau, 14 de agosto de 1883. 
Oto Stutzer, A. D. Pershun, A. H. Von Hartenthal, Gustavo Salinger, Fr. Lungenhausen, A. 
Meldola, Secretário Luiz Altenburg, C. Friedenreich, H. Clasen, Andreas Grassmann, Jacob Gräser, 
Peneder, Hugo Riedel, Bernard Hoepner, F. Von Ockel, L. Knoblauch, H. A. Meldola, J. 
Baumgarten, F. Faust, H. Koehler Jor., E. Gropp, G. Graal, G. Hindelmeyer, Fr. Raabe. 
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14 DE AGOSTO 

 

1920 > É fundado o “Foot-Ball Club Blumenauense”. Emílio Hoeltegebaum é o seu principal fundador. 

1881 > 211ª reunião da “Cultur-Verein”. 

1928 > Enchente. 
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15 DE AGOSTO 

 

1884 > O Dr. Blumenau, fundador da cidade de seu nome, deixa essa cidade a bordo do Progresso para 
Itajaí, donde seguiu para a Corte e dali definitivamente para a Alemanha, sua terra natal. 

1881 > Visita a colônia o Dr. Hugo Zöller, redator do “Kölnische Zeitung”, que viera ao Brasil em visita as 
colônias alemãs para estudar a sua situação. 

1881 > Com esta data, o “Blumenauer Zeitung” publica o seguinte: “Senhor Redator. Os abaixo 
assinados viram com satisfação o aparecimento dessa folha, tanto mais quanto um jornal bem 
orientado presta grande serviços, como a nossa em franco progresso... Infelizmente, porém, de 
um tempo a esta parte, na parte ineditorial de seu jornal começam a aparecer ataques a pessoas 



EFEMÉRIDES 

 
 

e intrigas que provocam a desarmonia entre a população etc. (Ver nº 34 do I ano do Bl. Zeitung). 
Dr. Fritz Müller, Vitor Gaertner, Dr. H. Blumenau, Luis Sachtleben, H. Probst, Teodoro Kleine, Carl 
Meyer, H. Avé-Lallement, Dr. W. Eberhardt. Pede totalidade dos sócios da “V. Cultur-Verein”, M. 
Merck. 

1895 > Pela lei nº 126, desta data, sancionada pelo governador Hercílio Luz, foram instituídas as armas e 
a bandeira de Santa Catarina. O brasão de armas foi projetado pelo depois Almirante Henrique 
Boiteux e a bandeira foi desenhada por seu irmão, José Boiteux, ambos historiadores. 
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15 DE AGOSTO 

 

1926 > O bispo de Florianópolis, Dom Joaquim, solenemente as reformas efetuadas na matriz de 
Blumenau. 
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16 DE AGOSTO 

 

1882 > Nasce em Tatutiba, deste Município, Fritz Lorenz, neto de Fritz Muller (pelo lado materno) e 
futuro grande industrial blumenauense. 
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17 DE AGOSTO 

 

1877 > Toma posse do cargo de Vigário de Gaspar o Padre Henrique Matz. 
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18 DE AGOSTO 

 

1832 > Nasce em Destêrro, hoje Florianópolis, o pinto Victor Meireles de Lima, uma das glórias artísticas 
nacionais. 

1881 > O Dr. Rodrigues Antunes publica o seguinte edital: “A Comissão de Construção de Estradas e 
caminhos e medições do Lotes na Colônia Blumenau, de novo faz público que as contas relativas 
ao fornecimento feito à mesma devem ser, até o dia 3 de cada mês, entregues ao engenheiro 
chefe ou ao engenheiro ajudante a fim de evitar demora nos respectivos pagamentos. Colônia 
Blumenau, 18 de agosto de 1881. Joaquim Rodrigues Antunes. 

1927 > Inauguração da Estrada Trombudo-Índios. 
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1852 > Com leva de imigrantes chega Luiz Sachtleben. 
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18 DE AGOSTO 

 

1927 > É inaugurada a estrada de rodagem de Trombudo à Índios. 
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19 DE AGOSTO 

 

1927 > Falece Gottlieb Reif, antigo conselheiro municipal. 

1860 > A segunda turma, composta de 139 colonos, chega à sede da colônia Itajaí. Essa turma subiu o 
rio em canoas, chefiada por José Alves Serpa. 

1861 > Tendo em vista a lei 509, de 25 de abril de 1861, que criou a freguesia de São Pedro Apóstolo, de 
Gaspar, o Governo Provincial determinou, por ato desta data, a criação, na dita freguesia, de um 
distrito de paz e sub-delegacia se polícia. Determinou que a eleição de juiz de paz se fizesse a 13 
de outubro deste ano, na matriz que não estava ainda provida canonicamente de pároco. (O Pe. 
Gattone, seu primeiro vigário, só foi nomeado em 1862). 
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1824 > Nasce em Watzum, Brunswick, Alemanha, o agrimensor Hans Breithaup, auxiliar do Dr. 

Blumenau na direção da Colônia. 
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2 DE AGOSTO 

 

1892 > Lei desta data (nº31) autoriza o Presidente de Província a despender a quantia de 2.000$000 
com a reconstrução da estrada geral Blumenau – Brusque. 

1892 > A lei nº 33, desta, revoga o decreto de 30 de junho de 1890 que anexou ao ofício de Tabelião o 
de Escrivão de Órfãos da Comarca de Blumenau. 

1913 > Criada a Comarca de Canoinhas. 
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20 DE AGOSTO 

 

1934 > Pela resolução 3.932, do Governo do Estado, é exonerado do cargo de Prefeito Provisório do 
Município de Blumenau o capitão Antônio Martins dos Santos, tendo sido nomeado e 
empossado neste mesmo dia o Sr. João Gomes da Nóbrega. 

1796 > Morre Antônio Dias de Arzão, morador das margens do Itajaí, com 90 anos de idade. Era casado 
com Ana Maria da Costa. 

1925 > Deu-se começo à abertura da atual Rua Vidal Ramos, em Itoupava Seca. Essa rua deveria ligar 
aquele bairro à Blumenau, em rua paralela à Rua São Paulo, projeto que até hoje, não foi 
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executado, tendo os trabalhos sido paralisados à margem do Ribeirão do Tigre, ficando, assim, 
aberto apenas o trecho que aquela rua compreende. 

1862 > É transferido para o povoado de Piçarras, o destacamento de pedestre que se encontrava em 
Luis Alves. 
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20 DE AGOSTO 

 

1886 > A lei 1.102, desta data, desanexa do ofício de Tabelião do Termo de Blumenau, o de escrivão de 
órfãos do mesmo termo. 

1881 > Reunião Extraordinária da Turnverein. 
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21 DE AGOSTO 

 

1850 > Chega ao porto de Santos o veleiro “Christian Mathias Schroeder”, no qual viajavam os 17 
primeiros imigrantes fundadores de Blumenau e que, a 2 de setembro, seguinte, chegavam à 
barra do Ribeirão da Velha, local em que teve começo a cidade de Blumenau. 

1852 > Juntamente com outros imigrantes, chegam a Blumenau o sábio Fritz Muller, sua esposa e uma 
filha e o seu irmão Augusto Muller, acompanhado da sua esposa. Com seus estudos sobre a 
fauna e a flora das margens do Itajaí e do litoral da Ilha de Santa Catarina, Fritz Muller 
consagrou-se universalmente como um dos maiores naturalistas do seu tempo. 
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1862 > O Juiz Comissário de Itajaí remete ao delegado de terras públicas a informação sobre o 

requerimento de Francisco Sallentien, reclamando contra a medição ultimamente feita em Itajaí, 
pelo engenheiro Reviére. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE AGOSTO 

 

1852 > Chega a Barra da Velha a terceira grande leva de imigrantes para a Colônia Blumenau, entre eles 
o Dr. Fritz Muller e seu irmão Augusto Muller e respectivas esposas. 

1852 > Chegam a Blumenau o célebre saio Fritz Muller, acompanhado da esposa e uma filha de colo e 
seu irmão Augusto Muller, jardineiro diplomado, este acompanhado da esposa. Os irmãos Muller 
tiveram destacada atuação na vida da Colônia, especialmente o primeiro que, já na época da sua 
chegada à Blumenau, gozava de grande conceito em todo o grande mundo científico como 
grande naturalista que era. Com os irmãos Muller chegaram ainda outros 64 colonos alemães, 
sendo 10 famílias com 50 pessoas e 15 solteiros. 
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1921 > Chega a Blumenau a Irmã Aloysianis, da Divina Providência, encarregada do manejo dos 

aparelhos de Raios-X do Hospital Santa Isabel. É uma freira benemérita e que durante largos 
anos, ou seja, desde a sua chegada, vem prestando serviços heróicos no hospital. 
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22 DE AGOSTO 

 

1860 > É fundada a “Sociedade de auxílio aos doentes “Kranken – Unterstützung Verein”. Ver estatutos 
na pasta 2/3. 

1864 > Chega a Blumenau Reinholdo Freygang, que foi professor primeiramente em Rio do Texto, e 
depois, em março de 1868, empregado na direção da Colônia. 
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23 DE AGOSTO 

 

1937 > DOM pio de Freitas, bispo de Joinville, cria a paróquia de Taió.  

1869 > Nasce em Würtemberg, Alemanha, o Dr. Paul Aldinger que, em 1901, veio para a colônia Hansa 
Hammonia como colono. Era laureado em filosofia e teologia. Veio para conhecer como se 
fundava e desenvolvia uma colônia nos sertões do Brasil. Foi o primeiro pastor e o primeiro 
professor de colônia (Ibirama). Tomou parte na fundação e orientação das sociedades de ensino, 
culturais e religiosas que se organizaram na colônia. Colaborou em vários jornais e outros 
periódicos. Escreveu alguns ensaios sobre o Major Schaeffer, sobre a fundação de São Pedro de 
Alcântara e Rio Negro, biografias de vários estadistas e sobre vários problemas ligados à 
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colonização. Regressou a Alemanha em 1931 como pastor em Kleinbottwar. Prestou serviços ao 
engrandecimento de Ibirama. 

1930 > Uma comissão de autoridades e pessoas gradas do distrito de Bela Aliança, composta de 
comerciantes e industriais de destaque, são recebidos pelo governador do Estado em exercício, 
Dr. Bulcão Viana, a quem apresentaram o pedido para elevação do distrito de Bela Aliança a 
município e comarca, desmembrando-o de Blumenau. 
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25 DE AGOSTO 

 

1888 > Foram aprovados os estatutos da Comunidade Evangélica de Blumenau. 

1883 > “Blumenauer  Zeitung” desta data conta que causou sucesso, na principal rua da vila, o 
aparecimento de um tamanduá-bandeira que, calmamente, por ali passava pela frente da casa 
do Sr. Pedro Hartmann. Este não tinha arma com que abater o bicho. Este ameaçou de avançar 
sobre o homem, mas, depois, tomou calmamente o rumo do Morro do Aipim. 

1905 > Em vista a visita pastoral a Itajaí, do Bispo de Curitiba, D. Duart Leopoldo e Silva. 

1881 > Chega à vila o violonista sueco Roberto Stella. 
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26 DE AGOSTO 

 

1934 > É solenemente instalado o distrito de Aquidaban, hoje Apiúna. 
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27 DE AGOSTO 

 

1933 > O distrito de Rodeio, que havia sido suprido, para formar, com o distrito de Ascurra, um só 
distrito, com o nome de Arrozal, foi restabelecido por ato desta data do Governo do Estado. 

1912 > A Usina da Companhia de Laticínios de Blumenau fabricou o primeiro gelo artificial em máquinas 
fornecidas pela firma Hermann Stoltz & Co. do Rio. Foi o primeiro gelo artificial aqui fabricado. 

1881 > O Violonista sueco Roberto Stella dá seu primeiro concerto, o qual causou ótima impressão. 
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28 DE AGOSTO 

 

1852 > Em leilão simbólico, o Dr. Blumenau efetua a venda dos primeiros 14 lotes coloniais de sua 
Colônia. Esses lotes, que haviam sido medidos e demarcados à margem direita do Ribeirão 
Garcia, foram vendidos aos seguintes colonos: Dr. Frita Muller, Augusto Muller, Augusto Hesse, 
Frederico Seiffert, Gaspar Huhn, João Gebien, Cristiano Josiger, Ehrart, Frederico Klinger, Carlos 
Spiess, Cristiano Hahnemann e Eurico Leuthäuser. A data de 28 de agosto era tida, por esse 
motivo, Pelo Dr. Blumenau, como a fundação da sua Colônia. O lote nº 11, de Frederico Klinger, 
era o mesmo em que atualmente está construído o Quartel do 23º R. I. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1852 > Nesta data o Dr. Blumenau poz em leilão os 10 primeiros lotes coloniais, medidos às margens do 

Ribeirão Garcia. Fritz e Augusto Muller adquiriram dois desse lotes, um com 198 geiras e outro 
com 184. O ato de entrega desses lotes, aos arrematantes foi feito com certa solenidade, 
lavrando-se ata, pois, o Dr. Blumenau entendia que, com ele é que ficava efetivamente fundada 
a colônia. A data de 28 de agosto de 1852 foi realmente por ele adotada como de fundação e 
anualmente relembrada. Em 1900, a Câmara Municipal, com o Dr. Bonifácio Cunha à frente, é 
que estabeleceu, oficialmente, a data de 2 de setembro de 1850, da chegada dos primeiros 
imigrantes como a da fundação da colônia. 
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29 DE AGOSTO 

 

1941 > Com o número 18, do 49º ano de existência, desaparece o jornal “Der Urwaldsbote”. 
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3 DE AGOSTO 

 

1870 > Visita a Colônia Blumenau, o Presidente da Província Sr. Francisco Ferreira Correia. 

1881 > Chega a Blumenau, em companhia de alguns amigos, o major Taunay (Visconde de), em 
propaganda de sua candidatura a Deputado Geral. 

1891 > Tomé Braga foi nomeado secretário interino da Intendência de Blumenau. 
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30 DE AGOSTO 

 

1886 > A lei nº 1.109, assinada pelo presidente da Província, Francisco José da Rocha, cria a Comarca de 
Blumenau. 

1881 > Chegou à Colônia em propaganda de sua candidatura, o engenheiro civil Dr. Benthin Paes Leme, 
candidato avulso a Deputado Geral. 

1881 > Com a idade de 62 anos, falece Frederico Jargow. 
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31 DE AGOSTO 

 

1878 > Deixa de existir, por ordem do Ministério da Agricultura, a Guarda de Batedores de Mato que, 
sob o comando de Frederico Deeke, prestou grandes serviços ao sossego público com a vigilância 
sobre os movimentos dos bandos de bugres nas florestas próximas a Colônia Blumenau. 

1891 > Realizam-se as eleições para Superintendente Municipal e Conselheiros Municipais. Em 
Blumenau foi eleito o Dr. José Bonifácio Cunha com 1062 votos, e Conselheiro Luiz Altenburg e 
outros. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

4 DE AGOSTO 

 

1863 > É fundada a Sociedade de Cantores que tomou o nome de “Germânia” e que teve vida muito 
longa – Também conhecida por Club Germânia cuja sede, nos últimos anos, foi um prédio à Rua 
15 de Novembro, ao lado da Loja de Tintas Hering. (Gesang Verein Germania) 

1957 > É inaugurado oficialmente o Hospital de Rio do Sul. 
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4 DE AGOSTO 

 

1933 > Pelo decreto estadual 403 foram restaurados os distritos de Rodeio e Ascurra que haviam 
constituído o distrito de Arrozal.  

1860 > O barão de Schneeburg, nomeado diretor da colônia Itajaí, depois Brusque, depois de cinco dias 
de viagem pelo Itajaí - Mirim acima de canoa, chega com a primeira turma de 55 colonos, ao 
local onde deu começo ao povoado que é hoje a sede do município. Esse lugar era conhecido por 
“Vicente Sá, e ali Pedro José Werner, tronco de respeitável família, possuía casa e engenho de 
farinha. Neste foram agasalhados os colonos recém-chegados. Os 55 colonos eram componentes 
de 10 famílias cujos chefes eram Augusto Hoefelmann, João Wilhelm, Frederico Guilherme 
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Neuhaus, João José Schaufenberg, Frederico Ostmann, João Germano Boiting, Jacó Morsch, João 
Ostendarp, Daniel Walter e Luiz Richter. Desses colonos, 35 eram adultos e 24 crianças, entre 17 
anos e 6 meses. Foram, nos dias subseqüentes, construídos 4 ranchos grandes e um armazém de 
mantimentos. 

1925 > “Der Urwaldsbote”, desta data, anuncia ter sido posto à venda, a 8$000 por exemplar, o novo 
mapa do município de Blumenau organizado por José Deeke por ordem do Superintendente Curt 
Hering. O mapa foi impresso no Instituto Cartográfico de F. A. Brockhaus, de Leipzig, Alemanha. 
Escala: 1: 250.000 
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5 DE AGOSTO 

 

1881 > O Major Taunay deixa a Colônia onde fizera propaganda da sua candidatura e aonde chegara no 
dia 3. 

1889 > Os protestantes de Indaial, Timbó, Warnow e Ilse, reúnem-se em Indaial para deliberar sobre a 
nomeação de um pastor que, sediado na última atendesse as demais comunidades. 

1928 > Tendo Emanuel Fontes renunciado ao cargo de Conselheiro Municipal de Blumenau procede-se à 
eleição para preenchimento da vaga, tendo sido eleito Carlos Schroeder, de Indaial. 

1913 > O decreto nº 740, cria uma escola em Diamante. 
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6 DE AGOSTO 

 

1928 > A linha de energia elétrica da Emp. Força e Luz Santa Catarina S/A. foi estendida de Itajaí até o 
bairro de Navegantes, do outro lado do Rio. 

1900 > Frei Pedro Sinzig, notável compositor sacro e romancista, toma posse do cargo de vigário de 
Gaspar. Tomou posse da casa paroquial que acabou de ser construída em 17 de setembro deste 
mesmo ano. 

1911 > Funda-se a Associação das Comunidades Evangélicas de Santa Catarina e Paraná, depois 
transformada no Sínodo Evangélico do Paraná e Santa Catarina. 
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1831 > Feliciano Nunes Pires toma posse do governo de Santa Catarina. (Até 4 de novembro de 1835). 

1858 > A lei provincial nº 461, desta data, eleva à freguesia a sede da colônia Blumenau, sob a invocação 
de São Paulo Apóstolo, foi instalada em 1861. 

1905 > Leopoldo Teodoro Zimermann, de 25 anos de Gaspar, quando montava um cavalo que se 
apresentava para uma carreira, este animal desembesta e sai em louca carreira batendo contra 
uma casa vizinha. O cavaleiro sofreu uma batida tão forte no crânio, que faleceu imediatamente. 

1831 > Assume a presidência da Prov. De Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 
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7 DE AGOSTO 

 

1839 > O Tenente Coronel Joaquim Xavier Neves (avô do depois senador Hercílio Luz) é eleito 
Presidente da Republica Juliana, por eleição verificada na Matriz de Laguna. 

1881 > Às 19,30 horas foi realizado grande concerto pela orquestra de H. Rüdiger & Lingner, com o 
seguinte programa: “Marcha de Fiedler”; “Recitativo e ária do Freischütz”;”Aventura de Titus”, 
de Mozart; Canto Crescente de Kästror; “Danubio Azul”, valsa de Strauss; “Marcha”; Canção de 
Tsebisch; “Ouverture de Cörner; Alegro Grandioso, de Balfe e Galope. Entradas 500 réis. 

1910 > Inaugurada a Igreja de Cristo, tempo Evangélico de Gaspar. 
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8 DE AGOSTO 

 

1892 > O distrito de Nova Trento é elevado à categoria de município pela lei nº 36. A sede da Colônia foi 
elevada à Vila. 

1892 > Foi suprimida, pela lei nº 37 desta data, a segunda escola do sexo feminino da Vila de Blumenau. 

1950 > Falece, em Joinville, o industrial Max Colin, ali nascido a 25 de abril de 1885. Chefe de grandes 
estabelecimentos fabris foi um dos grandes propulsores do progresso do município. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE AGOSTO 

 

1857 > O Pastor Oswaldo Hesse, há pouco chegado à Colônia Blumenau, realiza o seu primeiro culto 
divino em Blumenau e a sua primeira prática aos seus fiéis. Por isso, esta data é considerada 
como a da fundação da Comunidade Evangélica de Blumenau. 

1905 > Chega a Brusque em visita pastoral o Bispo D. Duarte Leopoldo e Silva, Bispo de Curitiba. 
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