
  50ºCurso de Canto Pastoral  

“Cantai ao Senhor um canto novo” 

 

Nesta semana deixaremos de lado a apresentação das Pastorais Sociais para 

falar de um trabalho pastoral que completa 50 anos de existência. 

O início é do tempo das fichas pastorais e do célebre “Salmos e Cânticos”, 

da Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro. Verdadeiras 

relíquias daquele início da renovação litúrgica.  

Pe. Amaro foi pioneiro na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nosso 

queridíssimo “pai fundador” entoava o convite com entusiasmo e unção, 

convidando-nos a entoar os louvores do Senhor, com a voz, o coração e a vida, 

como já o desejava Santo Agostinho.  

O refrão, entoado por centenas de participantes entusiasmados, ressoava 

nos salões e auditórios dos colégios onde eram realizados os cursos. Foi assim no 

Colégio Imaculada, no Colégio Divina Providência, no João XXIII, e em tantos 

outros... Era como que um pedaço do céu, uma antevisão da liturgia celeste, no 

paraíso. 

A curiosidade era sempre saber quem seriam os professores. E quantos 

desfilavam diante de nós, com suas variadas melodias. Lembramo-nos 

carinhosamente dos inigualáveis Côn. Amaro e Pe. José Alves, do harmonioso frei 

Joel Postma, do popular Pe. José Weber, do entusiasmado Pe. Jocy Rodrigues, do 

inspirado Valdeci Farias, de frei Fabretti, Lindenberg Pires, Silvio Milanez, de 

nossa terna e doce Maria Sardenberg, com suas canções para crianças, do fiel e 

minucioso Pe. Ney Brasil, de nossa irmã Miria Kolling e de tantos outros artistas 

de Deus... 

Naqueles primeiros tempos, os cursos chegavam a durar 15 dias, com aulas 

diversas: composição, regência, harmonia, gregoriano, violão...  



O curso no Rio sempre teve uma característica especial, que conserva até 

hoje: a Celebração Eucarística. Aplicando os cantos aprendidos e fazendo da 

Eucaristia o ponto central do encontro. 

Na visita do arcebispo se manifestava o incentivo da parte da hierarquia da 

Igreja. O que se tornou um bonito hábito até hoje. 

Sempre com repertório variado, valorizando os novos compositores, esses 50 

anos de feliz convivência, fraterno encontro, aprendizagem musical e 

crescimento na fé e no compromisso com a música litúrgica, têm alimentado o 

nosso espírito e colaborado para tornar nossas liturgias mais dignas e festivas.   

Ao longo destes 50 anos de caminhada, continua ecoando em nossos 

corações o convite ao louvor iniciado por Mons. Amaro: “Cantai ao Senhor um 

canto novo...”.   

Não cesse jamais o nosso louvor a Deus na Terra, para que um dia possamos 

juntar nossa voz à dos anjos e santos no céu, e com eles cantar o canto novo da 

eterna e perfeita liturgia! 

 

Côn. Manuel Manangão 

 

  Coordenador arquidiocesano da Comissão de Música Sacra. 

 

 


