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pregador de Cristo e vendedor de cachaça, que durante mais de 
60 anos defende o protestantismo na vizinhança de Torres — 
Cartas do P. Voges, uma à Sociedade Bíblica de Londres (1827) 
e outra ao Visconde de São Leopoldo no Rio de Janeiro, com as 
assinaturas dos seus fiéis — P. Klingelhoeffer, o pastor farrapo, 
degolado perto de Triunfo (1838), sua vida agitada de “Nenrod” 
e de grande guia espiritual de Campo Bom, cujos livros eclesiás
ticos se extraviaram — Dados estatísticos do Dr. Hillebrand 
(1846): 2028+831=2859 católicos e 3365+918=4283 evangélicos — 
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Alemanha e formado pelo Seminário de Gettysburg, na América 
do Norte, exerce patriarcalmente as funções, com base em Ham- 
burger Berg — Johannes Kayser e Peter Tatsch, passageiro do 
grande veleiro “Olbers” (900 pessoas), dois assíduos defensores 
da religião — Johannes Weber, de Dois Irmãos, passageiro do 
“Caecília” e líder da legalidade, faz um bom pastorado auxiliar
— Johann Peter Paul Miiller, professor bilíngue e auxiliar do P. 
Voges — Philipp A. Weber, o rival do P. Hunsche nas suas três 
comunidades — Christian Sintz, professor e pastor de Picada 48
— “Pastor” Klein, “O Misterioso” do episódio dos Mucker e cura 
de almas em Picada 48 e Sapiranga — P. Johannes Stanger, .for
mado pela Casa da Missão de Basiléia, Suíça, sucede, depois de 
19 anos de atuação pastoral na Costa da África, ao “pastor” Klein 
em Picada 48 — P. Bõber, de Sapiranga, morre em 1874, pouco 
antes do sangrento desfecho dos Mucker nos Ferrabrás, sucedido 
pelo P. Schmierer — Wolfram e Kleingunther, os primeiros pas
tores de Porto Alegre — Relatório do P. Kleingunther, de 1866: 
raio X da situação moral da época — P. Klenze, genro do Conde 
von Schlabrendorff (sepultado na cripta da Catedral de Porto 
Alegre), sucede, em São Leopoldo, ao P. Ehlers, e torna-se o pri
meiro “pastor primarius” por indicação do Conde de Caxias — O 
Dr. Borchard, fundador do l.° Sínodo Teuto-Evangélico da Pro
víncia de Rio Grande do Sul, inicia a segunda fase do protestan
tismo no sul do Brasil — Adesão ao Conselho Diretor de Berlim 
(OKR) fracassa na assembléia sinodal de 1870 — Deve-se ao 
dinamismo do Dr. Borchard a vinda ao Brasil de onze pastores 
formados — O necrológio do P. Hunsche ao Dr. Borchard: “Será 
difícil encontrar quem o possa substituir.” — Fundação do .(2.5) 
Sínodo RiOrgrandense pelo Dr. Rotermund em 1886, com a pre
sença de 12 pastores, 2 professores e 2 presbíteros — Hunsche

..versus Rotermund: justificação de dois pontos de vista opostos.


