
Em Andréas, Festa dos Sinos é 
evento tradicional neste domingo
Tradicional festividade 
celebra os 149 anos 
da Comunidade 
Evangélica, com culto 
festivo, almoço de 
integração e danças

A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em  
Linha Andréas se prepara com vasta programação 
festiva de 150 anos e registro da história através de 
um Almanaque Cultural a cada trimestre, que conterá 
curiosidades, textos da história dos segmentos e da 
comunidade, além de datas comemorativas. Já que 
se fala em curiosidade, e já que o nome do evento 
é Festa dos Sinos, vale ressaltar, de acordo com a 
presidente e historiadora Marina Barth, que os sinos 
vieram da Alemanha e de Rio Pardo e foram trazidos 
de carroça. O nome da festa é devido à aquisição 
deles. A data da festa, 20 de outubro, é a fundação 
da primeira igreja, em 1870, conforme relatos orais 
dos irmãos Gerold Oldenburg e Lucia Oldenburg, e a 
inauguração dos sinos em 3 fevereiro de 1921. 

Culto vai celebrar aniversário de confirmações
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A Comunidade Evan-
gélica de Confissão 
Luterana em Linha 

Andréas está em festa. Neste 
domingo, dia 20, promove 
sua tradicional Festa dos Si-
nos, data em que celebra a 
história da comunidade - que 
em 2020 festeja 150 anos - e a 
aquisição dos sinos. Apesar 
da data ser incerta, explica a 
presidente da Comunidade, 
Marina Barth, sabe-se que 
foi na década de 20 do século 
passado. É um momento, por-
tanto, de reviver as conquistas 
do passado, projetar o futuro 
e integrar todos os fiéis que 
comemoram o presente.

O culto festivo com Jubileu 
de Confirmação  (aniversário 
de confirmação) está sendo 

DIVULGAÇÃO

“

”

Será um dia bem 
animado, no final do 
culto a banda condu-
zirá os fiéis até o salão 
ao som de bandinha, 
como antigamente.

MARINA BARTH
presidente da Comunidade

RUMO AOS 150 ANOS 
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reativado pelos pastores Mar-
li Daltein Schmidt e John Es-
pig. É uma forma de integrar 
estas famílias das pessoas 
jubilares com os festejos da 
comunidade. Cada pessoa 
jubilar recebe seu ingresso e 
convida seus familiares a par-
ticipar do culto e depois da 
festa. A presidente Marina, 
juntamente com o Presbitério 
da Comunidade, estão com 
ótimas expectativas, esperan-
do um público expressivo. 
Foram convidadas mais de 30 
pessoas que celebram 25 anos 
de Confirmação, 50 anos, 55, 
60, 65, 70 anos ou mais. As 
confirmações ainda podem 
ser feitas junto à Paróquia 
Evangélica.

PROGRAMAÇÃO
Às 10 horas inicia o culto 

festivo na igreja com a cele-
bração do Jubileu de Con-
firmação. “Será um dia bem 
animado, no final do culto a 
banda conduzirá os fiéis até 
o salão ao som de bandinha, 
como antigamente”, antecipa 
Marina.  O almoço será no gi-
násio, ao lado, servido a par-
tir do meio-dia. No cardápio, 
o prato típico de Vera Cruz, 

o hackbraten, além de galeto, 
arroz, maionese e saladas. 
Ingressos antecipados devem 
ser comprados com Marina 
Barth, Jane dos Santos e na se-
cretaria da Paróquia, ao valor 
de R$ 22 adulto e R$ 10 para 
crianças de seis a 12 anos. No 
dia, o valor será de R$ 27 para 
adultos e R$ 14 para crianças 
de seis a 12 anos. 

À tarde, a partir das 14 
horas, a dança estará garan-
tida com a Banda Sensação. 
Também vai acontecer o 
sorteio da rifa, que tem como  
primeiro prêmio R$ 1 mil. 
Na cozinha, ainda haverá 
prato de cuca com linguiça e 
cachorro-quente para serem 
saboreados à tarde.


