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2020 – ANO DE PROFUNDA MARCA PARA O 

CORAL VOZES DE EUTERPE 

 

As 14 PUBLICAÇÕES já divulgadas foram escritas pelo 

Regente do Coral Vozes de Euterpe, JOSÉ REZENDE 
VILELA, com a colaboração da Secretária HELENA 

MACHADO RESENDE. 

A presente publicação, produzida apenas pela 
Secretária, tem início com a participação do Coral na 

Missa das 19h do dia 1º de janeiro de 2020 na Igreja 
Matriz de Brazópolis presidida e concelebrada, 

respectivamente, pelos Padres Elton Cândido Ribeiro e 

José Luiz Faria Júnior. 

Poucos dias após, Pe. Nailton José Gonçalves 
comemorou seu 34º aniversário natalício. 

Acompanhado pelo Diácono Adilson Antônio Firmino 
celebrou também na mesma Igreja uma Missa em Ação 

de Graças cantada pelo Coral. 

Pe. Nailton José Gonçalves chegou em Brazópolis 
ainda Diácono. Simples, humilde, foi aos poucos 

ampliando seu círculo de amizades. Conquistou a 
todos com o seu sorriso e a sua voz tranquila. Como 

gostava do Coral Vozes de Euterpe que foi por ele 
escolhido para cantar em sua Ordenação Presbiteral 

em 2019! 

No entanto sua primeira Paróquia não seria nesta 

cidade de Brazópolis. 

Em 26 de janeiro, poucos dias após seu aniversário 

despediu-se desta cidade. 
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Como não poderia ser de outra forma, às 19h, na Igreja 

Matriz de São Caetano ele celebrou sua missa de 
despedida. Presentes estavam o Pároco Pe. Elton 

Cândido Ribeiro, o Vigário Nelson Júnior da Cruz e 
dois seminaristas. A participação do Coral foi belíssima 

apesar da tristeza de todos com a partida do Pe. 

Nailton. 

Fevereiro de 2020 – Houve um recesso para o Coral 

Vozes de Euterpe. 

No dia 2 de março a rotina recomeça. 

4 de março – um triste dia para o nosso organista com 

o falecimento de sua avó materna. Na manhã deste dia 
o Coral se fez presente cantando nas cerimônias de 

exéquias acompanhado pelo mesmo organista, sob a 

regência de José Rezende Vilela. 

Na sequência do mês de março a rotina dos ensaios 
recomeçou até que, de repente, o pânico causado pelo 

CORONAVIRUS (COVID-19) tomou conta do mundo, 
do Brasil, do Estado de Minas Gerais, da cidade de 

Brazópolis e do Coral Vozes de Euterpe. 

Tudo foi silenciado. Nada a fazer. Apenas cumprir as 
determinações dos Poderes Federal, Estadual e 

Municipal acerca das ações para o enfrentamento da 

terrível pandemia. 

Em 17 de março de 2020 o Arcebispo Metropolitano de 
Pouso Alegre, Dom José Luiz Majella Delgado, após 

reunião do Conselho Presbiteral, por meio de um 
Decreto, determinou a suspensão das atividades 

eclesiais. 
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A sede do Coral Vozes de Euterpe emudeceu. As vozes 

calaram. Os instrumentos musicais silenciaram. 
Poucas atividades administrativas aconteciam no local 

com a presença de duas ou três pessoas. 

Após 232 dias, de acordo com as orientações e as 

normas exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde, o 
Coral reiniciou seus ensaios de forma bastante 

limitada. Apenas um octeto – 2 cantores de cada naipe 

em dias e horários diferenciados. 

O Coral Vozes de Euterpe estava preparando um 

Concerto de Natal atípico, sem público, mas a ser 
gravado (som e imagem) para ser exibido pela internet 

ou disponibilizado por meio de redes sociais e outras 

plataformas digitais. 

Algo de extrema gravidade estava acontecendo no 
Coral. Como se não bastasse a pandemia, os cantores 

começaram a perceber sinais de cansaço no Regente 
José Rezende Vilela. Ele não transmitia mais aquela 

empolgação constante quando era preparado um 

repertório natalino. 

Entretanto, de forma brilhante, conseguiu na noite de 

12 de dezembro de 2020 reger seu amado Coral Vozes 
de Euterpe que, com 27 cantores, apresentou na Igreja 

Matriz de São Caetano de Brazópolis um Concerto de 

Natal composto por onze peças. 

Após esta belíssima noite natalina o Coral se reuniu, 

sempre de acordo com as normas de segurança, para 

mais dois ensaios apenas. 

Finalmente a apresentação de nº 1934: 19 de 
dezembro de 2020, às 20,30h, na Igreja de São José 
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Operário de Itajubá. Casamento de WALTER DOS 

SANTOS JÚNIOR e RAÍSSA FERRAZ CAMPOS. Os 
noivos escolheram o Coral Vozes de Euterpe para 

cantar esta Missa Especial presidida pelo Pe. Fidelis 
Stockl ORC, cujo repertório foi previamente 

selecionado em parceria com o Regente José Rezende 

Vilela. 

Momentos de muita emoção causada pelo canto das 
peças do famoso compositor Mons. Marco Frisina que 

o grande Regente tanto gostava de apresentar. 

E finalmente, de Ludwig Van Beethoven, o Coral 

interpretou “Cantai, ó Céus”: 

“Cantai, ó céus, a glória de Deus 

Louvai o vosso Criador 

O orbe estremece, o mar engrandece, 

Ouvi, ó homens, o Senhor 

Que fez nos céus inúmeros astros 

Que traz da tenda o régio sol 

Que vem e brilha com lúcidos raios 

E marcha firme qual herói! (bis)” 

Apesar do seu grande esforço nosso Regente ergueu os 
braços com a elegância que sempre lhe foi peculiar 

encerrando, com o verso a seguir, sua última 
apresentação nesta cerimônia de casamento que 

entrará para a história do Coral Vozes de Euterpe.  

“E MARCHA FIRME QUAL HERÓI!” 
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A partir desse momento seu semblante tornou-se mais 

triste. Seu cansaço era notado por todos os cantores. 

Era impossível imaginar que naquela noite ele 

encerrava sua missão no Coral Vozes de Euterpe, que 
tanto amou, e a quem inteiramente se dedicou por 

quase 59 anos!... 

De volta a Brazópolis nosso grande Regente passou o 

dia 20 recolhido em sua residência. 

No dia seguinte – 21 – ele foi para o hospital para não 

mais voltar. 

Na madrugada do dia 31 de dezembro de 2020 parte 

JOSÉ REZENDE VILELA para a glória de Deus. 

Ao encerrar esta PUBLICAÇÃO DE Nº 15, transcrevo o 

que um grande amigo do nosso Regente escreveu: 

O MUNDO PERDEU O BRILHO DE UMA GRANDE 

LUZ! 

 

 


