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Apolônia e Armando Wagner
comemoram Bodas de Diamante

Bodas de Ouro
de Nelci e Dionel

Encontro de gerações

O casal jubilar à frente dos filhos Rufino Wagner, Solaine 
Wagner Ruhoff, Roque Wagner, Solange Weiland,
Remígio Wagner, Angelita Riss e Rogério Wagner

Armando e Apolônia Wagner em dia de festa

Filhos, noras, genros, netos e bisnetos com
o casal Apolônia e Armando Wagner
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Comemorar aniversário 
de casamento é uma feli-
cidade muito grande. Co-
memorar 60 anos de casa-
mento, então, é uma bênção 
de Deus. O casal Apolônia 
e Armando Wagner casou 
no dia 8 de maio de 1959 e, 
no dia 12 de maio de 2019, 
agradeceu a bênção rece-
bida, com uma cerimônia 
religiosa que foi presidida 
pelo Padre Dionísio Kist e 
teve belas canções entoa-
das por inácio Mueller e sua 
filha Bianca.

logo após a celebração, 
ao lado dos sete filhos, o 
casal recepcionou os inú-
meros convidados no Salão 
Weiland, de Formosa, es-
pecialmente decorado por 
dulce decorações. À tarde, 
KM Musical animou a festa 
da família.

Os 50 anos de casados de nelci e dionel Petry foram 
relembrados com muito carinho no dia 28 de junho. Os 
filhos Jorni e esposa luciana, dionildo e esposa luciane, 
juntamente com os netos norton, Maiara, Wellington e 
Ketlyn Petry organizaram uma recepção para os familiares 
no dia 29 de junho. 

keRbAll
Os 26 anos do grupo de 
danças Alemãs Frohtanz se-
rão comemorados dia 3 de 
agosto, durante o 6º Kerball, 
no Salão da Comunidade 
Evangélica de vera Cruz. 
ingressos podem ser adqui-
ridos com os integrantes do 
grupo ou na secretaria da 
Comunidade. 

AGENDA

Merece registro o encontro de gerações dos descen-
dentes de Maria Machado, com as bisnetas Mariana e 
isabela, neta Ana Paula Motta e filha  Beta Motta.


