
A família assistiu à missa celebrada por seis
sacerdotes Rockenbach.

BELTRÃO
23 de abril de 2009

Encontro da Família Rockenbach reúne 800 pessoas

Participaram da festa descendentes vindos de cinco estados brasileiros e da Argentina.

O 6º Encontro da Família Rockenbach proporcionou momentos de descontração e confraternização para
cerca de 800 pessoas, no fim de semana, em Francisco Beltrão. Os parentes que se encontraram são
descendentes de Johan Daniel, Mathias, Johan Nikolaus e Peter Joseph. Os quatro emigraram da
Alemanha para o Rio Grande do Sul, no século 19. Os descendentes dos Rockenback estão espalhados
principalmente pelos Estados do Sul e Centro-Oeste e pela Argentina.
A família Rockenbach se caracteriza por forte tradição católica, com 56 padres, dois bispos diocesanos e
várias religiosas, além de lideranças leigas que atuam em movimentos da Igreja Católica. A
confraternização realizada no Centro de Eventos evidenciou esta tradição da família, com a celebração da
missa por seis sacerdotes Rockenbach, e da ligação com as tradições da Alemanha – muitas pessoas
vestiam camisetas nas cores da bandeira alemã – e também com a cultura do Rio Grande do Sul, através
do chimarrão.
Os bispos dom Estanislau Kreutz, emérito da Diocese de Santo Ângelo (RS), e dom Jacinto Bergaminski,
da Diocese de Tubarão (SC), que integram a família, não puderam comparecer ao evento, mas mandaram
seus representantes. As mensagens dos bispos foram repassadas durante a missa. A banda Israel
complementou a boa organização do encontro, coordenando a liturgia da celebração eucarística, cantando
músicas religiosas em idioma alemão.

Apresentações, cantinho do chimarrão e àrvore genealógica
Na noite de sábado, os participantes assistiram à abertura oficial, à apresentação do DVD dos cinco
encontros anteriores e do grupo de danças folclóricas alemãs da comunidade de Jacutinga, em Beltrão. E o
baile com o grupo Geração Fandangueira encerrou a programação da noite.
O Centro de Eventos foi decorado por dentro e por fora, nas cores da bandeira alemã, além de um
cantinho para sorver o chimarrão e um mural com a história dos Rockenbach no Brasil e a árvore
genealógica da família. Para esta confraternização vieram parentes do Rio Grande Sul, Santa Catarina,
Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e da Argentina.
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