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EM FRENTE... 

PRÓXIMA PARADA 31/12/2019 

1ª PARTE 

A sexta década tem início em 12 de maio de 2012. 
Entre maio e dezembro foram realizadas 14 

apresentações destacando-se as seguintes. 

- Em 3 de novembro, a participação no 34º Festival de 

Corais de Poços de Caldas, um dos mais concorridos 

da região. 

- Em 1º de dezembro, a realização do 29º Festival de 

Natal – 29º Encontro Intermunicipal de Corais em 

Brazópolis. 

- Um terceiro registro, a homenagem prestada à D. 

Maria de Lourdes Vergueiro em 29 de dezembro, em 

sua residência. 

No ano de 2013 o Coral realizou 31 apresentações, 
sendo 23 em Brazópolis e 8 em outras localidades. 

Algumas devem ser mencionadas. 

- Concerto Sacro na Igreja Matriz em 23 de março, cujo 

tema foi “Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo”. 

- Missa em Ação de Graças em 12 de maio pelo 51º 

aniversário do Coral Vozes de Euterpe. 

- Em 31 de maio, Missa de exéquias de Paula 

Frassinett Dias, ex-integrante do Coral. 



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

                37530-000  (35) 3641-1557  

                www.coralvozesdeeuterpe.com  

 

 

 2 

- Missa do 40º aniversário de Ordenação Sacerdotal do 

Pe. Everaldo Sanches Ribeiro, Vigário da Paróquia de 

São João Evangelista, na Casa Verde, São Paulo. 

- “O Sarau e sua história”, realizado em 6 de setembro 
para comemorar o dia da Pátria e da cidade. Houve a 

participação de vários elementos da sociedade 

enriquecendo o evento. 

- Missa Solene em 12 de outubro, na Basílica Nacional 

de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), junto 

ao Coro da Basílica. 

- 30º Festival de Natal – 30º Encontro Intermunicipal 

de Corais – realizado no Clube Wenceslau Braz. 
Participaram os seguintes corais: Coral Infantil 

Mensageiras da Alegria de Itajubá, Coral Roge de 

Delfim Moreira, Coral Sol de Deus de Itajubá, Coral 
Vozes de Maria da Fé, da cidade do mesmo nome, e 

Coral Vozes de Euterpe de Brazópolis. Como ocorreu 
em todos os festivais, cada coro recebeu um troféu de 

participação. O grande Coro Final foi constituído por 
todos os participantes, o que produz um resultado de 

extrema beleza e o desejo de ouvir muito mais. 

O ano de 2014 foi bastante profícuo em termos de 
eventos – 34 ao todo, sendo 30 em Brazópolis e apenas 

4 em outras localidades (Itajubá, Pouso Alegre e 
Louveira (SP) o que, em nenhuma hipótese desmerece 

o seu trabalho. Cada apresentação tem seu valor, não 
importando se ela ocorre em uma pequena capela de 

zona rural ou no palco de um teatro famoso. O que 
importa é a transmissão de sua mensagem aos 

corações de seus ouvintes. A história do Coral é 
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constituída de simples e de grandes realizações. Todas 

elas estão registradas com o mesmo carinho. 

Nesta narrativa não nos é possível registrá-las em sua 

totalidade, mas apenas algumas em decorrência de 

suas peculiaridades. Ei-las. 

- Missa do centenário de nascimento de D. Maria de 

Lourdes Vergueiro, antiga harmonista do Coro da 
Matriz. Importante: ela estava presente e pronunciou 

um pequeno discurso de improviso. 

- Concertos Sacros sobre o tema “Paixão, Morte e 
Ressurreição de Cristo” em Itajubá (5 de abril) e 

Brazópolis (12 de abril). 

- Missa em Ação de Graças pelo 52º aniversário do 

Coral em 11 de maio, na Igreja Matriz. 

- Em 20 de setembro, Missa do 60º aniversário de 
criação do Conservatório Estadual de Música de Pouso 

Alegre, na Catedral Metropolitana da cidade do mesmo 

nome. 

- No mês seguinte, em 18 de outubro, participação no 
encerramento da fase diocesana do processo de 

beatificação da Serva de Deus Maria Imaculada da 
Santíssima Trindade (Maria Giselda Vilela) conhecida 

carinhosamente por “Mãezinha”. 

- Sessão Cívica pelo Centenário de Posse do Presidente 
Wenceslau Pereira Gomes, ocorrida no Auditório Profª 

Maria d’Assunção Gomes de Melo (CEP-Centro de 
Educação Profissional Tancredo Neves). O Coral teve 

participação especial. 
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Finalmente, a promoção do 31º Festival de Natal – 31º 

Encontro Intermunicipal de Corais, na Igreja Matriz. 
Deram seu contributo os seguintes corais: Coral Sol de 

Deus de Itajubá, Coral do INATEL-Instituto Nacional 
de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí, Coral 

Campanhense de Campanha, Coral Vozes de Maria da 
Fé, Coral Mantiqueira de Itajubá, Coral Cantares 

APVE-EMBRAER, de São José dos Campos (SP) e Coral 
Vozes de Euterpe. Após a apresentação dos sete corais 

vem o momento esperado – o Coro Final – com, 
aproximadamente, 200 cantores entoando as 

tradicionais canções de Natal. Terminado o festival, os 
corais foram recebidos no Lar da Criança Mons. 

Noronha para o jantar de Confraternização, retornando 

em seguida a seus municípios. 

Merece uma atenção especial o Concerto de Natal 
realizado na Comunidade do Bairro Frei Orestes, em 

19 de dezembro. O concerto se deu na Capela de Nossa 
Senhora de Fátima em atendimento ao Projeto “A 

música erudita vai ao povo”, desenvolvido pelo Coral. 
Calorosa acolhida pelo público! Após a apresentação 

um representante da comunidade se levantou e fez um 
agradecimento de improviso. Informalmente uma 

senhora se aproximou de alguns membros do Coral e 
disse: “É a primeira vez que nosso povo recebe algo 

dessa natureza. Ficamos muito felizes. Obrigada”. Este 

é o melhor pagamento. 

O ano de 2015 contou com uma diversidade muito 

grande de eventos o que exigiu do Coral intenso 

trabalho na preparação do repertório. Ainda sob os 
ecos do tempo de Natal, o Coral leva aos idosos da Casa 

de Convivência José Caetano Pereira algumas canções 
de Natal. A apresentação se deu na área de lazer, onde 
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cada um buscava seu lugar de maior conforto. Após 

cada canção aplaudiam, faziam comentários, 
emocionavam-se, cantavam com o coro. Tudo de 

maneira descontraída e prazerosa. Se para eles foi um 

bem, para os cantores mais ainda. 

Num universo de 33 eventos, 26 ocorreram no 
município de Brazópolis e 7 em outras localidades. O 

clima que envolveu as apresentações trouxe contrastes 

– momentos de dor!  

No dia 13 de fevereiro, com profunda tristeza o Coral 

cantou nas exéquias de Maria Helena Lobo dos Santos. 
Maria Helena foi extremamente dedicada ao Coral, 

secretária por muitos anos, dedicada colaboradora dos 

corais infantis. Quanta tristeza! 

Outra grande perda para a Arquidiocese de Pouso 
Alegre e por que não para o Coral? Em 18 de março 

faleceu Pe. Vicente Pereira Gomes, tio da Maria Helena. 
Foi ele apoiador e incentivador do Coral nos primeiros 

anos de sua existência. Em sua missa de exéquias o 

Coral se fez presente e a solenizou. 

Dez dias após, em 28 de março, o Coral cantou a missa 

de 60 anos da criação da Escola de Enfermagem de 
Itajubá. A solenidade se deu na Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Soledade. 

Em 31 de março participou o Coral da missa de 50 
anos de criação do INATEL – Instituto Nacional de 

Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí. A missa 
foi celebrada pelo Arcebispo Metropolitano da 

Arquidiocese de Pouso Alegre D. José Luiz Majella 

Delgado, no Teatro do INATEL. 
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No dia 16 de maio comemorou-se o aniversário de 53 

anos do Coral com missa celebrada por Pe. Geraldo 
Barbosa de Mendonça. O Coral sempre que necessita 

recorre a Pe. Geraldo que, em 1969, participou do 

grupo e continua atendendo às suas solicitações. 

Mons. Edson José Oriolo dos Santos, filho de família 
de brazopolense, sagrado Bispo da Catedral 

Metropolitana de Pouso Alegre em 11 de julho, convida 
o Coral para cantar nessa cerimônia. Diante do 

honroso convite, compromisso assumido. A Catedral 
inteiramente lotada ouviu admirada o Coral Vozes de 

Euterpe que, na expressão de D. Majella, é “o coral 

litúrgico de referência na Arquidiocese”. 

Em 8 de agosto participação no X Festival de Música 

Sacra na Igreja de São Miguel da Comunidade Sol de 
Deus em Itajubá. Ambiente extremamente apropriado 

para eventos dessa natureza. Feliz ideia de Thiago 

Alexandrino Gonçalves! 

Em 19 de setembro houve duas apresentações no 
Observatório Pico dos Dias – LNA – Laboratório 

Nacional de Astrofísica. Lugar de natureza exuberante, 
como se estivesse nos Alpes. Diante dos olhos só se vê 

a natureza a perder de vista. Privilégio para quem 

conhece. Mais ainda para quem lá trabalha. 

Ibitiura de Minas. Desconhecida do Coral. Várias 

cidades no entorno são conhecidas e nas quais houve 
apresentações. Thiago de Oliveira Raymundo, ainda 

como seminarista, um dia assim se manifestou: “se um 
dia eu chegar ao sacerdócio, não quero em minha 

ordenação o que se ouve por aí. Quero o Coral de 
Brazópolis”. Chegou o dia. Manteve os seus propósitos. 
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O Coral cantou em sua ordenação, conforme ele quis. 

O repertório foi integralmente por ele escolhido. A 
ordenação ocorreu em 10 de outubro. Dois momentos 

de muita emoção vividos naquele dia.  

O primeiro foi o pronunciamento do Arcebispo Dom 
Majella ao comparar a atitude dos pais do Diácono – 
filho único – com a do Patriarca Abraão que ofereceu em 
holocausto a Deus seu único filho Isaac. 

O segundo foi o demorado abraço triplo do pai, mãe e 
filho que certamente viveram e transmitiram a todos os 
presentes a grande emoção daquele momento 
construído por eles com a graça de Deus. 

Dezembro se aproxima. Lembra Natal. Natal lembra 

festival. Desta vez um festival um pouco diferente. 

Foram convidados o Coral Camargo Guarnieri de Poços 
de Caldas e a Orquestra Experimental Maestro Nazari 

Campos do Conservatório Estadual de Música de 
Pouso Alegre. Os três participantes apresentaram-se 

separadamente. Coral Camargo Guarnieri, sob a 
regência de Valderez Medina Ferreira, Orquestra 

Experimental pelo Maestro Dilermando Lauriano da 
Silva e Coral Vozes de Euterpe, regido por José 

Rezende Vilela. Na última parte, os três grupos 
integrados apresentaram: Noite feliz, de Francisco 

Xavier Gruber (1787-1863), com arranjo de Oswaldo 
Faria. Adeste, fideles, melodia tradicional portuguesa 

do século XVI. Glória (Les anges dans nos compagnes), 
melodia tradicional francesa. Cantique de Noël (Ó noite 

santa), de Adolphe Adam (1803-1856). O final do 
programa foi regido pelo Maestro Dilermando. Foi 

entregue a cada grupo o troféu do Festival e a seus 
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representantes uma cesta com produtos do Município 

de Brazópolis. 

Muitas outras apresentações foram realizadas no 

decorrer do ano não sendo, porém, aqui destacadas. 

Assim se deu por encerrado o ano de 2015. 

Ao iniciar o ano de 2016, observa-se que o número de 

apresentações foi bem mais reduzido que o do ano 
anterior. Houve 20 apresentações – 13 no município e 

7 em outras localidades: São Sebastião da Bela Vista 

(1), Pouso Alegre (2), Itajubá (3), Varginha (1). 

Apesar deste número reduzido, destaca-se a 

apresentação do dia 17 de janeiro em São Sebastião da 
Bela Vista durante a novena do Padroeiro São 

Sebastião. O Coral participou da missa celebrada por 

D. Darci José Nicioli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Aparecida (SP), que tem um especial carinho pelo Coral 

Vozes de Euterpe. 

Maio – mês do aniversário do Coral. Houve uma Missa 
na Igreja Matriz celebrada por Pe. Geraldo Barbosa de 

Mendonça, às 19 h do dia 12 de maio. O Coral 
completou os seus 54 anos. Após a missa foi oferecido 

ao celebrante e aos integrantes do Coral um jantar. 

Como sempre acontece, a Catedral da Arquidiocese de 
Pouso Alegre solicita a participação do Coral em suas 

grandes solenidades. Desta vez foi a celebração do 
Centenário de Posse de Dom Octávio Chagas de 

Miranda como Bispo da então Diocese. Catedral lotada. 
Padres, seminaristas, autoridades e povo em geral. O 

Coral, como sempre, desempenhou com brilho o seu 

papel. 



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

                37530-000  (35) 3641-1557  

                www.coralvozesdeeuterpe.com  

 

 

 9 

Santuário de Nossa Senhora da Agonia, Itajubá. Missa 

de abertura da novena – 12 de agosto. A missa foi 
presidida por D. Edson José Oriolo dos Santos e 

cantada pelo Coral. Dois destaques especiais: a 

homilia de D. Edson e a presença do Coral. 

A Paróquia do Mártir São Sebastião, em Varginha, 
realizou o seu XI Concerto de Natal com a apresentação 

de nove corais. Foram apresentadas 22 peças, 
encerrando-se o concerto com Noite feliz e Adeste 

fideles. A paróquia tem uma excelente estrutura: igreja 
ampla e grande salão interligado onde foi servido um 

apetitoso jantar. Não é necessário nenhum 
deslocamento. A data da realização do evento foi 10 de 

dezembro. 

No ano de 2016 não houve Festival de Natal em 
Brazópolis. Em seu lugar o Coral Vozes de Euterpe 

realizou um concerto em 30 de dezembro, com 

programa integralmente de Natal. 

Oportuno lembrar que em 2015 e 2016 foram 
cancelados os repasses provenientes do IEPHA – 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – 
para o Coral, como também não foram enviados os 

relatórios de eventos culturais por parte da Prefeitura 

ao IEPHA. 

Isto ocasionou sérios prejuízos ao Coral que deixou de 

receber recursos financeiros por quatro anos seguidos 
– de 2015 a 2018. A partir de 2019 a Divisão de Cultura 

recuperou os repasses. 

O ano de 2017 atendeu expectativas ainda não 

atendidas em virtude de algumas peculiaridades. 
Foram realizados 31 eventos sendo 20 no município e 
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11 nas localidades de Itajubá, Pouso Alegre, Borda da 

Mata, Gonçalves, Monte Verde (distrito de 

Camanducaia), Piranguinho e Santa Rita de Caldas. 

Além das apresentações rotineiras dentro ou fora do 

município, devem ser mencionadas as que se seguem. 

- A comemoração do 55º aniversário do Coral ocorrido 

em 12 de maio com missa na Igreja Matriz, oficializada 
por D. José Francisco Rezende Dias e concelebrada por 

Pe. Geraldo Barbosa de Mendonça. Esta celebração 
ocorreu exatamente na data do aniversário – 12 de 

maio. O Coral recebeu também das mãos de D. José 

Francisco a Bênção Papal. Nela consta: 

“Sua Santidade Francisco concede de todo o coração a 
desejada Bênção Apostólica ao Coral Vozes de Euterpe 
e a seu Maestro José Rezende Vilela de Brazópolis, 
Minas Gerais, Brasil, por ocasião de seus 55 anos de 
fundação e invoca, por intercessão de Maria Santíssima 
a abundância das graças divinas. 

Roma, 12 de maio de 2017” 

- A apresentação do Concerto Mariano – repertório 

dedicado à Nossa Senhora, em 13 de outubro na Igreja 
Matriz de Brazópolis, e no dia seguinte na Capela do 

Convento das Irmãs da Providência de Gap, em 
Itajubá. O Concerto Mariano que integra o seu Projeto 

“Retornando ao passado para celebrar os seus 55 
anos”, conforme registro das apresentações, recebeu o 

número 300 (trezentos) coincidindo com os 300 anos 
do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida 

no Rio Paraíba do Sul. Outra coincidência: o centenário 

das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Que Nossa 
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Senhora abençoe o Coral Vozes de Euterpe em todo o 

seu trajeto e sua história. 

O concerto comemorativo do 12º aniversário da 

Basílica de Nossa Senhora do Carmo em Borda da 
Mata e dos 80 anos de ordenação sacerdotal de Mons. 

Pedro Cintra, ocorrido em 8 de dezembro. Esta foi a 
primeira vez que o Coral se apresentou na cidade de 

Borda da Mata. 

Concerto de Natal no dia 9 de dezembro, na Igreja 
Matriz de Brazópolis, em substituição ao tradicional 

Festival de Natal – Encontro Intermunicipal de Corais. 

Em 12 de dezembro o Coral esteve presente na Sessão 
Solene de encerramento da 1ª fase do processo de 

beatificação do Pe. Alderigi Torriani. Apresentou um 

recital de canções natalinas e em seguida cantou a 
missa presidida por D. José Luiz Majella Delgado. Esse 

grande evento se deu na cidade de Santa Rita de 

Caldas. 

Uma situação inédita: a apresentação para os reclusos 

do Presídio de Itajubá, com a presença de Dom José 
Luiz Majella Delgado, três Padres, a Pastoral 

Carcerária de Itajubá e uma religiosa da Congregação 
da Providência de Gap. Foi uma manhã de intensa 

emoção conforme o Registro constante em nossos 

arquivos, a seguir transcrito. 
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“REGISTRO IMPORTANTE 

DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 

Este foi um dia ímpar na vida do Coral Vozes de 
Euterpe. A apresentação de nº 1845 aconteceu no 
Presídio de Itajubá. 

Por iniciativa do Pe. Thiago de Oliveira Raymundo foi 
organizado este Encontro Natalino que contou com a 
presença marcante de Dom José Luiz Majella Delgado, 
do Pe. Lucas Silva Crispim, Pe. Samuel Araújo Ferreira, 
Pastoral Carcerária, uma religiosa da Congregação da 
Providência de GAP, Diretor e servidores do Presídio. 

A composição do Coral se deu com dezessete cantores, 
seu organista Mauro da Silva Mendes Neto e o regente 
José Rezende Vilela. Dom Majella enalteceu o valor 
deste momento de preparação para o Natal e a força da 
oração por palavras ou através da música falando de 
forma simples e direta aos reclusos: ... “Ouça as 
canções, guarde em seu coração nem que seja uma 
palavra. No silêncio da sua cela, repita várias vezes 
esta palavra mágica. Ofereça como berço para o 
nascimento do Cristo sua cela ou o seu coração. E viva 
a beleza do Natal recebendo Aquele que poderá lhe 
restituir a liberdade...” 

Ao final das apresentações, percorrendo as celas e o 
pátio solar, separados por fortes grades de ferro, 
olhávamos os reclusos nos olhos. Muitos nos acenavam 
agradecendo: “Feliz Natal!” “Voltem!” “Muito bonito!” 
“Muito obrigado!” 
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E o que muito nos emocionou: alguns, talvez os mais 
sensíveis, tocados pela música, tinham lágrimas nas 
faces...” 

 

 


