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A HISTÓRIA NARRA – OS FATOS COMPROVAM
SEGUNDA PARTE
No ano de 1999, como ocorreu em 1998, o Coral realizou um
menor número de eventos – apenas 21 (vinte e um), sendo 11
(onze) em Brazópolis, e 10 (dez) em outras localidades:
Aparecida (SP), Itajubá (MG), Pouso Alegre (MG), São Paulo
(SP) e Itanhandu (MG).
Um fato de grande importância e que merece um destaque
especial foi a aquisição do órgão eletrônico da Matriz,
construído por José Carlos Rigatto na cidade de São Paulo e
adquirido pela Paróquia de Brazópolis em 1999. Possui dois
manuais com 61 (sessenta e uma) teclas cada e uma
pedaleira com 32 (trinta e duas) teclas.
Sua aquisição se deve ao Pe. Vanir Ramon Barbosa. Foi
adquirido por R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$
2.000,00 (dois mil reais) doados por um paroquiano. Sua
inauguração se deu em 28 de março (Domingo de Ramos)
com o organista Sebastião Oswaldo Aranha de Faria e Coral
Vozes de Euterpe. Seu som invadiu todos os espaços de
nossa Igreja Matriz, como algo nunca visto. Mais uma
conquista para a Paróquia de Brazópolis e para o Coral. Um
sonho que se tornara realidade.
Em 3 e 4 de abril, a convite do Pe. Everaldo Sanches Ribeiro,
Pároco da Igreja de São João Evangelista, Casa Verde, São
Paulo (SP), o Coral participou da Vigília Pascal e Missa da
Ressurreição. O Coral foi acolhido pelos paroquianos em suas
casas o que estreitou os laços entre os cantores e a
comunidade paroquial.
Em 11 de dezembro de 1999 o Coral promoveu o XIX Festival
de Natal – XIX Encontro Intermunicipal de Corais. Como
sempre um evento de grande porte. O esperado momento pelo
público brasopolense, pelos cantores e pelos corais do Sul de
Minas e Vale do Paraíba (SP). Um coro de, aproximadamente,
300 vozes entoou as tradicionais canções de Natal.
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O Coral realizou ainda um Concerto de Natal na Capela do
Convento das Irmãs da Providência, em Itajubá. Nessa
oportunidade o Coral sempre foi recebido calorosamente, o
que o anima muito a se apresentar em locais de tradição
cultural e religiosa. O seu repertório convida a todos a uma
reflexão sobre o renascer a uma nova vida com o Menino
Jesus no presépio. Este é o nosso pensamento. E o nosso
desejo.
Desponta o novo século. Novas esperanças surgem. Novos
ânimos nos energizam. Novas ideias nos desafiam. A coragem
e a vontade se renovam. As dificuldades correm
paralelamente. O Coral se mantém porque os seus
componentes não se esmorecem. As apresentações nem
sempre numerosas, mas a qualidade permanece em
ascensão. Foram realizados apenas 18 (dezoito) eventos – 10
(dez) nesta cidade e 8 (oito) em outras localidades.
Além das apresentações rotineiras, destaca-se a Missa de
Sagração e Dedicação da Igreja Matriz de Congonhal (MG)
onde, pela primeira vez, o Coral participou. Ritual próprio.
Celebração presidida por D. Ricardo Pedro Pinto Chaves
Filho, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Pouso
Alegre.
Os cinco salmos que compõem o ritual da Dedicação foram
musicados e arranjados para 4 vozes mistas por Sebastião
Oswaldo Aranha de Faria, organista do Coral. O trabalho de
preparação foi bastante exaustivo, mas compensador e muito
gratificante.
O Coral teve uma excelente acolhida pelo Vigário Pe. José
Dimas de Lima, nosso conterrâneo.
O Coral Vozes de Euterpe, no ano de 2001, realizou 24 (vinte
e quatro) apresentações – 18 em Brazópolis e 6 (seis) em
outras localidades, com alguns destaques importantes.
Em 18 de março o Coral participou das homenagens de 80
anos de sua querida coralista Judith Gomes Faria Minchetti
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que muito batalhou pela instituição angariando recursos
para sua manutenção. Muitos adjetivos lhe são merecedores.
Dinâmica. Corajosa. Incansável. Batalhadora. Despojada.
Alegre. O Coral lhe deve muito.
Em 2 de junho o Coral participou de uma grande celebração
na Quadra Poliesportiva, intitulada Rosão, em Pouso Alegre.
Realizou-se naquela data a Sagração Episcopal de D. José
Francisco Rezende Dias, nosso conterrâneo e admirador. Um
coro de 100 vozes abrilhantou a missa concelebrada por
muitos bispos e sacerdotes. O grande coro foi formado pelo
Coral Vozes de Euterpe e seminaristas do Seminário
Arquidiocesano N. S. Auxiliadora de Pouso Alegre. Milhares
de pessoas participaram da celebração. Algo apoteótico.
Enorme compensação pelos esforços na preparação do
repertório próprio para esse fim.
Outro evento de grande importância foi a realização do XX
Festival de Natal – XX Encontro Intermunicipal de Corais em
22 de dezembro. Como ocorreu nos anos anteriores, o festival
foi um marco nos eventos culturais de Brazópolis, embora
nem sempre considerado pelos Poderes Públicos. Estes
investiam grandes somas em coisas tão insignificantes e
desconsideravam os verdadeiros eventos culturais. Simples
alegação: estes não dão votos.
2002 – Ano altamente promissor. Em 25 de janeiro o Coral foi
convidado a abrir o Ano Jubilar de 500 anos de Santo
Antônio Maria Zacaria, fundador da Congregação dos Padres
Barnabitas. Isso ocorreu na Solenidade do Patrono São Paulo,
na Paróquia de São Paulo Apóstolo em Copacabana, no Rio
de Janeiro. A Santa Missa foi oficiada por D. Eusébio Oscar
Scheid, Arcebispo do Rio de Janeiro e concelebrada por
diversos padres barnabitas.
No Informativo Barnabítico – Província do Brasil Centro-SulAno XXIX-Março de 2002, na notícia “Grande Celebração de
Abertura do Ano Jubilar”, pág. 53, há uma referência: “O
Coral Vozes de Euterpe da cidade de Brazópolis (MG)
cantou, em apresentação inédita, a Missa em honra a
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Santo Antônio Maria Zacaria, composta para 4 vozes
mistas”. Esta missa é de autoria de Waldeci Farias (música)
e Pe. Edson de Castro (letra) e com arranjo de Sebastião
Oswaldo Aranha de Faria. Foi acompanhada ao teclado pelo
próprio arranjador e regida por José Rezende Vilela.
Subscreve a notícia o Prof. Antonio Carlos Faria.
Ao encerrar sua quarta década – 12-05-2002 – o Coral Vozes
de Euterpe contabilizou l.401 (mil quatrocentas e uma)
apresentações com o XI Encontro de Antigos Cantores, em
uma Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz de Brazópolis.
Momento feliz. Grandes recordações. Cantos polifônicos.
Alegria de cantar. Alegria de ouvir.
Transcreve-se a seguir a Epopeia Euterpiana do antigo cantor
José Benedito de Lima, em comemoração ao 40º aniversário
de fundação do Coral Vozes de Euterpe.

“EPOPÉIA EUTERPIANA
I
O Coral Vozes de Euterpe
no aniversário dos quarenta
sai célere de Brasópolis
igual Brasil rumo ao penta
II
E assim com muita coragem
lá vai a turma fagueira,
levando vozes preciosas
rumo à capital mineira
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III
Com o peso do Carlão
o ônibus não aguentou,
e no meio do caminho
foi o pneu que estourou
IV
Mas tudo se resolveu
na próxima parada
depois de bolos e salgados
retomamos pé na estrada
V
Já era noitinha linda
quando ao destino chegamos
e lá no Padre Machado
deliciosa sopa tomamos
VI
A Judith desesperada
atrás de sua bolsa ficou
procurou por todo lado
quem foi que a roubou?
VII
Revirou por todo canto
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debaixo da mesa até
depois a encontrou
depois de apalpar o Zé
VIII
E lá no Dom Silvério
ficou tudo mais bacana
pelo lado das meninas
já que o tema foi banana
IX
Bananas grandes e maduras
saborosas e amarelas
que sabor e que delícia
nunca viram frutas tão belas
X
Até a Judith entrou
nesta “brincadeira de salão”
falando pra todo mundo
que desta não queria não
XI
Mas a coisa degenerou
era tarde, bagunça total
bananas pra todo lado
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isso vai acabar mal
XII
De repente aconteceu
nem sei bem esta matéria
todos ficaram quietinhos
com a bronca da Silvéria
XIII
Depois foi um “coral” de roncos
ronco pra todo lado
mais dormiram como anjinhos
inocentes e sem pecado
XIV
No dia seguinte bem cedo
para o estúdio então rumamos
enfrentamos aquilo tudo
e a gravação iniciamos
XV
O soprano então acertou
depois de muita fé
dizem que também ajudou
os doces beijos do Zé
XVI
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E os contraltos também,
atrás de beijos correndo,
queriam só os do Ricardo
mas ele os ficou devendo
XVII
E Santo Antônio atrapalhou
os baixos naquele momento
mas deram a volta por cima
com brilhantismo e talento
XVIII
Quanto a nós, seis tenores
autores desta epopéia singela
continuamos sem comentários
já que somos a voz mais bela
XIX
Mas houve um fato especial
alguém que mais assombrou
é da terra de Anhumas
no amor ele só fez gol
XX
Conheceu logo a Suelen
trocaram juras de amor
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voltou todo encantado
coisa séria, sim senhor!
XXI
Ficou mesmo apaixonado
cada momento aproveitava
que o ônibus só saía
depois que ele chegava
XXII
Outro pequeno problema
o do Diego, coitado!
de noite perdido do Zé
que pai mais desnaturado
XXIII
E no sábado retornamos
agora bem diferentes
vencemos a primeira etapa
vamos para outra contentes
XXIV
Salve aqueles a quem devemos
este CD primoroso
Vilela, Aranha, Faria
que trio mais glorioso
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XXV
Com vocês o Coral cresceu
estrela nova no firmamento
aceitem de coração
o nosso reconhecimento
XXVI
E pra terminar parabéns
a nós todos que com amor
enfrentamos essa batalha
com muita fé e ardor
XXVII
Salve o Vozes de Euterpe
Coral de virtudes mil
agora mais brilhante
no céu do nosso Brasil.”
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