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Vitória, 06 de Abril de 2017
”Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver; cantarei ao meu Deus a vida inteira.” Salmo 104.33
Aos
Corais das comunidades do Sínodo Espírito Santo a Belém
Grupos Vocais Infanto-Juvenis do Sínodo Espírito Santo a Belém
Coral da ADL
Assunto: 17º Encontro Sinodal de Corais.
Saudações em Cristo!
O Conselho de Música do Sínodo Espírito Santo a Belém convida a todos os corais atuantes das paróquias
do SESB e da ADL a participarem do 17º Encontro Sinodal de Corais do SESB, a realizar-se no dia 21 de Maio
na Paróquia/Comunidade Jequitibá.
COMO CHEGAR:
Para quem vem das UP’s Santa Maria, Mata Fria, Guandu, Norte, passando por Santa Maria, entrar no trevo
para Caramuru que fica logo depois de Belém (no trevo tem uma placa com a foto da Igreja e ali haverá
uma faixa do 17º Encontro Sinodal de Corais). Seguir em torno de 4,5 km até avistarem um cemitério de
muro azul claro, entrando a direita chega-se à Igreja de Jequitibá.
Para quem vem no sentido Vitória via Santa Leopoldina, entrar no trevo de para Caramuru antes do posto
do Japonês, onde também tem uma placa com a foto da Igreja e igualmente haverá uma faixa do encontro.
Neste caso, ao chegar dentro da vila de Caramuru, uns 10 m antes do posto de gasolina da vila, tem a
mesma placa da Igreja de Jequitibá. Contornar então à direita no posto de gasolina, pegar novamente o
asfalto por 3 km até a igreja de Jequitibá. Se avistará o cemitério de muro azul, que dá acesso à entrada
para a Igreja de Jequitibá. Haverá uma faixa indicativa sobre o encontro de Corais.
Qualquer dúvida nesses caminhos ligar para 9 9989 6669.
PROGRAMAÇÃO:
 7h30min – Chegada dos corais e café da manhã (inscrição com crachás) – NO PAVILHÃO DA IGREJA
 8:30h – Acolhida na quadra
 9h – Ensaio geral
 10:30h – Celebração do Encontro de Corais, com apresentação de duas músicas do “Coralão”
 11:30h – Almoço
 13h – Apresentação dos Corais
 15h30 – Encerramento, com duas músicas do “Coralão”, entrega de lembranças, benção e envio.
 16h30 – Café e Retorno para as comunidades

A celebração iniciará pela manhã, com participação do “Coralão", à tarde prestigiaremos as músicas dos
corais que serão mensagens que deverão ser reflexo do louvor e da vivência espiritual de cada comunidade
e, ao final do dia, encerraremos com a bênção e o envio também com o canto da união de todos os corais.
Assim, como de costume, pedimos que os corais se unam por paróquia e apresentem na parte da tarde,
NO MÁXIMO, duas músicas. Sugerimos que sejam duas músicas sacras de livre escolha. Não serão
permitidas músicas que tenham mais de uma canção diferente posta no mesmo momento, caracterizando
um Pout-Pourri, e pedimos que os regentes procurem selecionar no máximo 3 estrofes em cada canção. Os
corais que quiserem poderão apresentar apenas uma música, porém as condições serão as mesmas.
Aproveitem melhor o tempo e o espaço para compartilhar mensagens pontuais, claras, com uso de
instrumentos musicais e/ou belos arranjos a capela, cantos que expressem a fé e a musicalidade e a
comunhão de nossas comunidades de confissão luterana.
Obs.: Se houver dificuldades para reunir os corais, cada Paróquia pode enviar até dois corais, porém cada
grupo apresentará uma música (e, reiteramos, não serão aceitas, já na inscrição, duas músicas intercaladas
em um mesmo momento), pois temos que ter cuidado com o nosso tempo devido às distâncias que cada
grupo terá de percorrer na volta para casa.
CORAIS INFANTO-JUVENIS:
Este ano gostaríamos de CONVIDAR corais e/ou grupos de crianças e adolescentes que gostam de cantar
em suas comunidades para participarem também do encontro levando duas músicas para apresentar na
parte da tarde e cantando com o coralão. Queremos, com isso, motivar a Formação de Grupos Corais
Infanto-Juvenis em nosso Sínodo.
REPERTÓRIO:
As músicas propostas para o encontro deste ano são 04 e são as seguintes:
1) “Cristãos, alegres jubilai!” – Martim Lutero (1483 – 1546), arranjo de Charles K. Neimog. Na proposta de
ser um canto relativo ao tema do ano, Martim Lutero nos traz neste canto reflexões importantes para a
confessionalidade luterana. Neste hino seremos acompanhados pelo grupo de Metais de Rio das Pedras.
2) “Nada pode separar-nos do amor de Deus“, uma melodia composta coletivamente numa oficina na ADL,
com arranjo de Louis Marcelo Illenser, baseado no hino “Deus é Castelo Forte” de Martim Lutero. Seremos
acompanhados por grupos de violinos de Santa Maria de Jetibá.
3) “Meu Senhor Tu me deste”, letra, música e arranjo de Paulo H. Winterle, composição proposta para os
500 anos da Reforma Luterana. Neste hino seremos acompanhados por um grupo de violinos de Santa
Maria de Jetibá.
4) “Mil anos de Paz”, Melodia de Rodolfo Gaede, arranjo de Micaela Berger, com acompanhamento de
metais.
Para auxiliar nos ensaios dos corais, as vozes de cada música foram gravadas num CD que vai junto com
esta carta-convite e as partituras. Façam cópias e otimizem o tempo de ensaio com este material.
Dediquem-se para estas músicas, pois no dia do encontro teremos tempo apenas para unir as vozes e
fazer alguns poucos ajustes.

INSCRIÇÕES:
Pedimos encarecidamente que os corais se inscrevam até o dia 14 de Maio. As Comunidades que já
receberam o Encontro sabem da importância de se ter o NÚMERO DE PESSOAS antecipadamente para uma
melhor organização, portanto, regentes e coordenadores de corais, sejam responsáveis por esta questão.
Ao se inscrever, INFORME:
 Nome do Coral e a Paróquia de onde vem;
 Nome do grupo e do/a Regente;
 Nomes das músicas que serão apresentadas pelo grupo.
 Quantos coralistas, quantas crianças menores de 12 anos, quantos visitantes, e até o motorista;
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00 por participante com direito a cafés e almoço.
obs.: durante o encontro haverá uma cantina à disposição dos/as participantes.
 As inscrições poderão ser feitas:
Por telefone
Via e-mail:

cel.: 99989-6669 - Falar com P Marcos Vollbrecht e 99929-4751 - Falar com Lucinei
paroquiajequitiba@gmail.com

IMPORTANTE:
 Ao chegar no dia do encontro um representante do grupo deve recolher as inscrições ainda no
ônibus, ir até a mesa de inscrição confirmar a presença do grupo, fazer o acerto e pegar os crachás
e/ou as fichas de almoço (quem não é coralista paga a inscrição de R$15,00 igualmente, não recebe
crachá, mas recebe uma ficha de que tem direito à alimentação do dia). Depois o representante
entrega os crachás e cada um preenche com seu nome e paróquia. Assim, uma pessoa só para fazer
as inscrições para todos, evita tumultos e filas.
 Café da manhã será oferecido às 7h30min no pavilhão da Igreja e queremos iniciar, pontualmente,
às 8:30h no local do encontro.
Desde já, agradecemos a disposição de todos os grupos que vem participando do encontro com muita
alegria, cada um trazendo o seu jeito de cantar a palavra de Deus e, a cada ano, fazendo-o de formas
encantadoras e envolventes.
Sintam-se acolhidos/as por toda a equipe que está preparando um belo encontro para todos/as nós!
O Conselho de Música ainda agradece a todos os membros da Paróquia de Jequitibá, bem como à União
Paroquial Santa Maria, por receberem o encontro e deixa o convite para também participarem da
programação durante a tarde!
Um grande abraço e muita motivação a todos e todas!
Vinícius Ponath
Membro do Conselho de Música do SESB
Representante da UP Grande Vitória

