
 

 

MOÇÃO Nº 006/2022                                               DE 26 DE JULHO DE 2022. 
 
MOÇÃO DE APLAUSO AO 
CENTENÁRIO DA COMUNIDADE 
EVANGÉLICA JOÃO BATISTA DE 
VILA PROGRESSO. 
 

De conformidade com o artigo 120 do Regimento Interno desta 

Edilidade, despachada à ordem do dia, independente de parecer de Comissão, 

os Vereadores abaixo subscritos com assento nesta Egrégia Casa de Leis vem 

apresentar a presente Moção de Aplauso pela passagem do centenário da 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana João Batista, de Vila 

Progresso, Arroio do Tigre. 

Um século se passou desde que em 1922 um grupo de famílias decidiu 

dar início à comunidade luterana no local conhecido como Serrinha, hoje Vila 

Progresso. Inicialmente os cultos eram realizados na casa de Leopoldo 

Bernhard Hulda Ana Reuter que foi a primeira professora da localidade, tendo 

construído a escola com seus próprios recursos. 

   Com a construção do primeiro templo, em madeira, a escola também 

passou a funcionar em suas dependências. O primeiro pastor a atender a 

comunidade foi Hermann Schäfke, entre os anos de 1923 e 1928. Os pastores 

luteranos vinham da Alemanha e realizavam os cultos na língua alemã. 

Armindo Laudário Müller foi o primeiro pastor brasileiro a trabalhar na 

comunidade, a partir de 1966. 

Retornando a década de 20, em 1925 o senhor Reinoldo Becker doou 

uma área de terra destinada a receber o cemitério da comunidade. 

A Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE) foi fundada em 

1950, por um grupo formado por dezoito senhoras das comunidades de 

Serrinha, Linha Paleta e Vila Tamanduá, ao lado da Juventude Evangélica, 

criada em 1960, OASE exerce um belo trabalho auxiliando nos eventos da 

comunidade, arrecadando fundos para a construção e manutenção da igreja, 

salão de festas, participando de congressos distritais, enviando contribuições 

para o Sínodo Riograndense, asilos, casas das diaconisas, creches, hospitais, 

escolas de formação para pastores e professores evangélicos. 

Ainda no início da década de 1950, os membros da Comunidade João 

Batista erigiram e mantiveram com recursos próprios as escolas Duque de 

Caxias, na Linha Paleta, e Tiradentes, na Serrinha, ambas dotadas de 

residência para os professores. 



 

 

Em 1962 foi lançada a pedra fundamental da igreja atual, cuja 

construção foi iniciada em 1955, sendo concluída e inaugurada em 1961. No 

ano seguinte viriam a ser instalados os três sinos da torre, os quais, após 

leilão, serviram de padrinhos os senhores Helmuth Toebe, Helmuth Schneider 

e Alberto Ensslin. 

Já no ano de 1975 teve início a construção do salão de festas, com 

verbas oriundas da Alemanha e mão de obra comunitária. Este espaço é usado 

para realização de festas, como o Café Colonial promovido no mês de junho e 

a Festa da Colheita em julho, bem como para reuniões da igreja, além de servir 

para atividades da escola, sociedade de damas, tiro ao alvo, palestras e 

apresentações de interesse coletivo. 

Ao longo destes cem anos, 17 pastores exerceram seu ministério nesta 

comunidade, incluindo a atual pastora Nidrian Heinrich. Os pastores luteranos 

Geraldo Rekowsky, Marli Seibert, Elton Pothin e Flávio Epp são oriundos da 

Comunidade Evangélica João Batista. A comunidade segue firme até os dias 

atuais, à luz da fé, na força do trabalho, na união de esforços e na 

perseverança para alcançar seus objetivos. E assim seguirá rumo aos 

próximos 100 anos! 

No domingo do dia 19 de junho, durante a celebração do centenário foi 

lançada a cápsula fundamental dos 100 anos, onde foram depositadas cartas, 

fotos, recordações e mensagens para, no aniversário de 125 anos da 

comunidade, ser aberta. 

Diante de todo exposto, esta Casa Legislativa não poderia deixar de 

congratular esta comunidade pela passagem de seus 100 anos. São votos dos 

Vereadores de Arroio do Tigre de êxito, sucesso e bênçãos a Comunidade 

Evangélica de Confissão Luterana João Batista. 

Sala de Sessões Armidório Oscar Pasa, Estado do Rio Grande do Sul 

em 26 de julho de 2022. 

 

 

DELCI SCHNEIDER 
Vereadora PDT 

 
 

 
  



 

 

 
 
 
 

AURI SCHNEIDER 
Vereador PDT 

 
 
 

CARLOS JOCELI DA SILVA 
Vereador Progressistas 

 
 
 

ROGÉRIO MAYERHOFER 
Vereador Progressistas 

 
 
 

ELIA MARIA MAINARDI BRIXNER 
Vereadora Progressistas 

 
 
 
 

MOACIR EICHNER 
Vereador PDT 

 
 
 

GILBERTO ABEL SCHÄFER 
Vereador Progressistas 

 
 

 
TIAGO FABIANO BERTOLLO 

Vereador MDB 
 
 
 

ADRIANA S. SCHANNE ZIMMER 
Vereadora PSB 

 


