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EM FRENTE... 

PRÓXIMA PARADA 31/12/2019 

2ª PARTE 

Missa e concerto em Monte Verde (distrito de 
Camanducaia), em 17 de dezembro, a convite de Pe. 

Leandro de Carvalho Raimundo. A Igreja de São 
Francisco é bastante pequena, mas a acolhida foi 

enorme. Calorosa. Hospitaleira. Requintada. E tudo 

mais. Sentimo-nos em casa. 

Muitos outros eventos se encontram registrados em 

nossos arquivos, mas não fizeram parte desse relato. 

O ano de 2018 contou com um considerável número de 

apresentações, sobretudo no município (31) e em 
outras localidades (8): São Sebastião da Bela Vista, 

Madre de Deus de Minas, Pouso Alegre, Piranguçu, 
Santa Rita de Caldas, São Paulo (SP) e Guaratinguetá 

(SP). 

Em 39 eventos, importante salientar alguns em virtude 

de fato marcante como a seguir. 

De uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, 
Madre de Deus de Minas, da Arquidiocese de São João 

del Rei, surge um contato do seminarista Elissandro 
José Campos de Carvalho. Ele ouviu o CD Sacro do 

Coral Vozes de Euterpe e se interessou em convidar 
esse Coral para cantar em sua primeira missa 

celebrada em 28 de janeiro. O Coral aceitou o convite 
e lá se fez presente. Um novo caminho aberto para 

apresentações nos municípios vizinhos. 
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Como sempre acontece, a Arquidiocese de Pouso Alegre 

seguidamente recorre ao Coral para suprir suas 
dificuldades e necessidades no âmbito litúrgico. Desta 

vez foram as exéquias de Dom Ricardo Pedro Chaves 
Pinto Filho em 3 de abril, às 13h e 30min, na Catedral 

Metropolitana de Pouso Alegre. Sugerido o repertório 
pela própria Catedral, o Coral se reuniu na véspera das 

exéquias para o ensaio e, no dia seguiu para Pouso 
Alegre atendendo ao pedido do Arcebispo 

Metropolitano Dom José Luiz Majella Delgado. Apesar 
de ser dia de trabalho, o Coral esteve em peso em todo 

o cerimonial. Como sempre cumpriu a sua missão de 

atender a Igreja em suas necessidades. 

Mais um aniversário do Coral – 12 de maio – 56 anos. 
Missa em ação de graças celebrada por Dom José 

Francisco Rezende Dias, Arcebispo de Niterói (RJ). A 
comemoração consta em ata registrada às fls. 11, verso 

do Livro nº 7, Atas Especiais. 

Uma semana após as nossas comemorações de 
aniversário, o Coral se reúne para as exéquias da 

querida amiga Silvéria Gomes Mendonça que integrou 
o Coral por vários anos no naipe do soprano. Silvéria, 

brasopolense, residia em Itajubá e nunca faltava aos 
compromissos do Coral. Foi um exemplo de pessoa 

responsável. 

Conforme o texto a seguir transcrito, o Coral Vozes de 

Euterpe recebeu em sua sede em 2018 uma visita 

importante. 

“O Coral Vozes de Euterpe recebeu uma visita ilustre e 
bastante conhecida no mundo da música sacra. Pe. José 
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Henrique Weber, ou apenas Pe. Weber que conquista a 
todos com sua simplicidade e simpatia. 

Desde 1946 ele convive na Congregação do Verbo 
Divino. Há 59 anos ele se ordenou Sacerdote do Verbo 
Divino. Sua trajetória como sacerdote e músico vem de 
muito tempo. Estudou e trabalhou na Itália. Também por 
um longo período trabalhou na CNBB no Rio de Janeiro 
e Brasília. Entretanto foi em São Paulo que atuou por 
mais tempo tendo, hoje, sua morada em uma 
Comunidade do Seminário Espírito Santo, também na 
mesma cidade. 

É poliglota e Doutor em Música Sacra pelo Pontifício 
Instituto de Música Sacra de Roma. 

O Coral Vozes de Euterpe teve o privilégio de receber 
este compositor de notório conhecimento na arte de 
compor o canto litúrgico, que é a forma mais importante 
de participação na Santa Missa. 

Na noite de lº de junho de 2018 o Pe. Weber ministrou 
uma palestra em nossa sede para um público de umas 
trinta pessoas. Enalteceu o Papa João XXIII ao se referir 
ao Concílio Vaticano II, momento em que a Igreja adotou 
a liturgia na língua de cada povo. Fez também algumas 
recomendações com rápidas palavras porém com 
profundo sentido: 

- Não cantar por cantar. 

- Não cantar qualquer canto em qualquer lugar. 

- No canto litúrgico o mais importante é a letra. 

- Música boa é a que explicita uma letra boa. 
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Falou-nos ainda o Pe. Weber sobre algumas de suas 
obras como: Os Salmos dos domingos e festas – Anos 
ABC e o livro “Introdução ao Canto Gregoriano”. 

Ele acolheu e respondeu às perguntas que lhe foram 
feitas e ouviu todos que quiseram fazer suas colocações. 

Após os agradecimentos do Regente, foi o Pe. Weber 
presenteado pelo Coral com uma mesa contendo vários 
produtos da cidade (doces, mel, cafés, farinhas, etc.). 
Ele escolheu alguns alegando que todos aqueles 
pesariam muito em sua bagagem de retorno a São 
Paulo. 

Foram feitas várias fotos e neste clima alegre encerrou-
se esta noite de destacada importância para o Coral 
Vozes de Euterpe.” 

Nas comemorações de 45 anos de Ordenação 

Sacerdotal de Pe. Everaldo Sanches Ribeiro, da 
Paróquia de São João Evangelista da Casa Verde (SP), 

o Coral esteve lá e cantou a Missa em Ação de Graças. 
Momento emocionante: em 23 de junho de 1973 o 

Coral canta em sua Ordenação em Itu (SP) e 45 anos 
após participa de suas celebrações de ação de graças – 

23 de junho de 2018. 

Dia de tristeza para o Coral Vozes de Euterpe. 
Transcrição de mais um registro constante da nossa 

história. 

“Dia 20 de agosto de 2018. Morre em São Paulo 
Oswaldo Faria que deixa para o Coral Vozes de Euterpe 
muitas lembranças boas pela sua presença marcante 
como ser humano e pela sua dedicação intensa à arte 
musical. 



        Coral Vozes de Euterpe 
                 Rua Silvestre Ferraz, 108, Centro – Brazópolis 

                37530-000  (35) 3641-1557  

                www.coralvozesdeeuterpe.com  

 

 

 5 

Por muitos anos ele participou deste Coral como 
organista, compositor e arranjador. 

Em 21 de agosto foi sepultado nesta cidade. 

Aos 21 de setembro de 2018 o Coral preparou uma 
missa pelo 30º dia do seu falecimento. O Regente José 
Rezende Vilela escolheu a Missa da Quinta-Feira Santa 
(Kyrie, Sanctus e Agnus Dei) do Pe. João Baptista 
Lehmann, SVD, muito apreciada pelo Oswaldo que, 
como organista: 

- a executou inúmeras vezes na Basílica Velha de 
Aparecida; 

- e acompanhou o Coral na gravação do CD de Música 
Sacra-Volume I. 

A celebração desta missa se deu na Igreja Matriz de 
Brazópolis, sob a Presidência do nosso grande 
colaborador Pe. Geraldo Barbosa de Mendonça, SCJ, de 
Itajubá. 

O Coral, sob a regência de José Rezende Vilela e o 
acompanhamento de Mauro da Silva Mendes Neto, teve 
a presença de 23 (vinte e três) cantores. 

Transcrevo, a seguir, o texto que foi lido aos presentes 
enquanto se aguardava a entrada do celebrante: 

“SEBASTIÃO OSWALDO ARANHA DE FARIA, mais 
conhecido por OSWALDO FARIA, filho de Joãozinho 
Faria e Sinhá Faria, nasceu em Brazópolis em 30 de 
maio de 1931. 

Aos 11 anos ingressou no Seminário dos Redentoristas, 
em Aparecida (SP), onde concluiu o ensino fundamental 
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e cursou o ensino médio. Em Tietê (SP), cursou Filosofia 
e Teologia. Autodidata musical, tornou-se exímio 
harmonista e organista, compositor e arranjador. 

Por muitos anos foi organista na Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida e, posteriormente, no Coral Vozes de 
Euterpe que teve o privilégio de sua participação na 
gravação de 3 CD’s. 

Faleceu em 20 de agosto deste ano em São Paulo. 

Que sua alma esteja em paz. 

Deixa sua esposa Maria José de Faria e seus filhos 
Alexandre, Maria Clara, Jota, Oswaldinho, Ângelo e 
Stela.” 

Ao final a filha do Oswaldo – Maria Clara – usou o 
microfone para externar os agradecimentos da família 
por esta manifestação de carinho e gratidão tanto do 
Coral, quanto do Pe. Geraldo e dos amigos presentes.” 

Um passo a mais em direção aos excluídos. Quatro 
elementos do Coral foram à Fazenda da Esperança, em 

Guaratinguetá (SP) manifestar o desejo de lá fazer uma 
apresentação. A visita foi de iniciativa do Coral. Os 

quatro elementos passaram boa parte do dia no local. 
Maravilhoso! Estrutura fantástica. Visitaram 

dependências, assistiram vídeos da instituição com 
explicação de um interno. Este deu depoimentos 

emocionantes de sua vida antes e depois da Fazenda. 

E o Concerto de Natal aconteceu no dia 9 de dezembro. 
Fez muito bem a eles, seus familiares e ao Coral. O 

espetáculo tirou calorosos aplausos do público e 
despertou grandes emoções levando muitos às 
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lágrimas. A música tem um grande poder de chegar ao 

íntimo dos corações e produzir efeitos extraordinários. 
Que o Coral ainda possa, por décadas, transformar 

pessoas encaminhando-as para o bem. 

Consta dos nossos registros o texto a seguir transcrito. 

“UMA DATA INESQUECÍVEL 

São 11 horas do dia 9 de dezembro de 2018. Parte o 
Coral Vozes de Euterpe com destino a Guaratinguetá 
(SP). Desta vez o público que o espera é um público 
especial-recuperandos de álcool e drogas. 

Em dezembro do ano passado o Coral fez uma 
apresentação semelhante no Presídio de Itajubá. Foi um 
dia emocionante, gratificante e abençoado. 

Há poucos dias levamos esta ideia à Fazenda da 
Esperança (Fazenda São Libório, Pedrinhas) de 
Guaratinguetá, onde está o Santuário da Esperança 
visitado pelo Papa Bento XVI em 2007. Quatro 
representantes do Coral, gentilmente recebidos por dois 
Guilhermes, sendo um responsável pela acolhida dos 
visitantes, registraram este desejo de cantar neste Natal 
naquele ambiente de reabilitação de toxicodependentes. 

Nossa ideia foi acolhida. Que honra para o Coral Vozes 
de Euterpe! 

Deu-se a preparação do lº Auto de Natal na Fazenda da 
Esperança de Guaratinguetá. 

Recebeu-nos o Padre Christian Heim, Reitor do 
Santuário, uma figura amável, simpática e elegante, que 
se pronunciou por uns 10 minutos. Sentou-se à mesa, 
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almoçou conosco e presente esteve até o momento do 
nosso retorno. 

Para um público estimado em 300 pessoas, dentre 
residentes, familiares e visitantes deu-se a 
programação do lº Auto de Natal. 

Guilherme, responsável pela acolhida, passou a palavra 
ao Regente José Rezende Vilela e a três recuperandos 
que fizeram um registro de suas vidas antes do ingresso 
na Fazenda. 

Acompanhado pela pianista/organista Maria Alba 
Mendonça de Faria, o Coral (com 26 cantores) 
apresentou 7 músicas. Após, foi exibida uma breve peça 
teatral encenada por “artistas” recuperandos da 
Fazenda. De volta o Coral apresentou mais 7 músicas. 

Coube ao Padre Christian os agradecimentos e a bênção 
especial de Natal. 

Na saída os integrantes do Coral eram cumprimentados 
e muitos ouviam registros como: “nunca vimos isto 
aqui”, “parabéns, vocês voltarão em 2019?”, “quero te 
dar um abraço e agradecer”, “ô festa bonita!” 

Um deles tomou, entre suas mãos, a mão direita de uma 
cantora, fixou-a longamente nos olhos presenteando-a 
com uma peça artesanal: um terçinho colorido 
confeccionado por ele. E assim se expressou: “muito 
obrigado! Voltem para passar um dia conosco e 
conhecer toda a Fazenda.” 

Com certeza, este foi um FELIZ NATAL para o Coral 
Vozes de Euterpe! 
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Essas foram algumas das apresentações que 

trouxeram muita emoção ao público. Outras talvez 
tenham também produzido algo que desconhecemos, 

mas que aqui não foram relatadas. Que o bem, através 
da música, possa sempre ser difundido. Este é o nosso 

desejo. 

Dando seguimento ao histórico do Coral Vozes de 

Euterpe, chegamos em 2019, ano em foram realizadas 
32 apresentações, sendo 26 no município e 6 em 

outras localidades: Pouso Alegre, Estiva, Itajubá, 

Espírito Santo do Dourado, Varginha e São Paulo. 

A cada ano que passa surgem momentos ou situações 

que merecem um relato com mais detalhes. Nesse ano 

foram priorizados alguns eventos como a seguir. 

- Com a acolhida das relíquias autênticas de São 
Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, a Paróquia de 

Fátima de Pouso Alegre convidou o Coral para cantar 
a missa solene celebrada no dia 4 de maio. Diante de 

tal deferência o Coral lá esteve e cantou a missa. É 
sempre uma emoção. É mais um marco histórico na 

vida do Coro que se prepara para o seu Jubileu de 

Diamante. 

- Coral Vozes de Euterpe: maio é seu mês e 12 é seu 

dia. Com grande emoção celebramos os 57 anos de 
existência. Para completar a alegria recebemos de 

presente a vinda e a participação do Coral Vozes Gerais 
de Belo Horizonte dirigido por Pe. Nereu de Castro 

Teixeira. A programação constou de dois momentos: no 
dia 11, às 20 horas, na Igreja Matriz de Brazópolis, 

breve apresentação para recepcionar o Coral do Pe. 
Nereu. No dia seguinte, missa às 11 horas na Igreja 
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Matriz de Brazópolis, presidida por Pe. Geraldo 

Barbosa de Mendonça, cantada alternadamente pelos 
dois coros e encerrada com a Ave Maria de J. Arcadelt 

(1490-1556), com os coros reunidos, sob a regência de 

Pe. Nereu. 

No sábado, após a apresentação, foi oferecida aos 
corais uma noite de pizza no Hotel Montanhas e Vida 

e no domingo, após a missa, um almoço no 
Restaurante Lucio’s. Tudo transcorreu 

maravilhosamente, como havia sido programado. A 
Empresa Decisão Engenharia de Belo Horizonte 

participou desta linda festa de aniversário assumindo 
as despesas do deslocamento do Coral Vozes Gerais até 

Brazópolis. 

Grupos Internacionais visitam Brazópolis em 29 de 
agosto de 2019 e fazem concerto na Igreja Matriz. 

Trata-se do Trio Lírico Pop Il Terzetto, da Venezuela e 

Ensemble Vocalíssimo, do México. 

Ao abrir o programa o Coral Vozes de Euterpe lhes deu 
as boas-vindas apresentando dois números. Em 

seguida os grupos se revesaram cantando belíssimas 
peças de seu repertório. A Igreja lotada os aplaudiu 

calorosamente pedindo bis. 

Após o evento os grupos se dirigiram à sede do Coral 
onde foi oferecido um coquetel pela Prefeitura e pelo 

Coral. Todos se sentiram à vontade e novo show 

aconteceu. Ao se despedir, prometeram voltar. 

Em 23 de setembro o Coral participou da missa 

comemorativa dos 51 anos de falecimento de São Pio 

Pietrelcina, presidida por Pe. Leandro de Carvalho 
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Raimundo, Pároco da Paróquia de São Francisco de 

Assis, de Monte Verde (distrito de Camanducaia-MG). 

Na oportunidade o Coral prestou uma homenagem ao 

seu antigo regente Newton Alfredo Ribeiro de Noronha 
que, nos anos de 1962 a 1967, atuou como cantor, 

ensaiador, arranjador e regente. O Coral ao cantar o 
seu prefixo, composto por Newton, trouxe-lhe muita 

emoção. Sua saúde, apesar de precária, não foi 
impedimento para que ele participasse da missa e do 

jantar oferecido aos integrantes do Coro. 

Brilhante participação do Coral Vozes de Euterpe na 
Ordenação Presbiteral do Diácono Nailton José 

Gonçalves, em Espírito Santo do Dourado, presidida 
por Dom José Luiz Majella Delgado, Arcebispo 

Metropolitano de Pouso Alegre. A celebração 
eucarística ocorreu em 26 de outubro com a igreja 

superlotada de fieis. 

Dezembro: Natal/Festival. Em 1º de dezembro o Coral 

Vozes de Euterpe promoveu o 33º Festival de Natal – 
33º Encontro Intermunicipal de Corais – contando com 

a presença dos seguintes grupos: Grupo Vocales de 
Itajubá (MG), Coral Regina Caeli de São Bento do 

Sapucaí (SP) e Câmara Coral de Itajubá (MG). 

Finalizando o ano de 2019 foi o Coral agraciado com 
uma viagem a São Paulo no dia 27 de dezembro. 

Apresentou-se na Igreja de São João Evangelista, 
Bairro Casa Verde, local em que esteve por diversas 

vezes a convite de Pe. Everaldo Sanches Ribeiro. 

  


