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Cantar é coisa de Deus
A canção que é sucesso nas vozes que 

formam o Coral Municipal de Vera Cruz po-
deria muito bem resumir o início desta tra-
jetória que completa 30 anos e seu esteio, 
seus valores. Pois essa história que sempre 
termina em aplausos acalorados, de pé, pelo 
público, começou com a união de dois coros, 
um vinculado à Igreja Católica Santa Teresa 
e outro à Igreja Evangélica IECLB. A formação 
de um único coral, que tivesse inspiração 
religiosa, mas que também representasse a 
arte e a cultura do povo vera-cruzense, nor-
teou a fundação deste grupo que se tornou 
um expoente local, com qualidade e talento 
reconhecidos para além das fronteiras.

As primeiras tentativas de unificação dos 
coros surgiram em 1979, em comemoração 
aos 20 anos de emancipação de Vera Cruz. 
Mas foi uma década depois, na celebração 

dos 30 anos do Município, que o grupo ofi-
cialmente estava composto.

Os idealizadores do Coral Municipal de 
Vera Cruz deixaram um legado que foi além 
do ecumenismo. O regente do coro católico, 
Ervino Schaefer, na época vice-prefeito de 
Vera Cruz, era um incansável incentivador 
desta arte musical, enquanto que o regente 
do coro evangélico, Martin Lagemann, era 
profundo conhecedor do canto coral. Era 
disciplina, pontualidade, era amor pela mú-
sica e o canto com a alma, com o coração.

A estreia do Coral Municipal foi no dia 4 
de junho de 1989, em encontro sediado na 
Acev (hoje Acea), dentro da programação 
alusiva aos 30 anos de emancipação. Fo-
ram menos de dois meses para que os 25 
coralistas se preparassem para entoar as 
canções Negrinho do Pastoreio, do folclore 

gaúcho; Die Dorfmusik, do popular germâ-
nico, e Meu Pago, com arranjo do regente 
Carmo Gregory.

Dois meses depois, o coral voltou a se 
apresentar, no pavilhão da Comunidade 
Luterana de Vila Progresso. Com o incen-
tivo do Poder Público e da comunidade, 
oficializou-se como entidade no dia 23 de 
agosto de 1989, com escolha da diretoria, 
tendo Martin Lagemann como presidente 
e Ervino Schaefer como vice - além de ser 
presidente de honra; Goswin Rabuske como 
tesoureiro, Wally Dummer como secretária 
e Adelaide Noll como relações públicas. 
Hoje, 23 de agosto, marca, portanto, a data 
de aniversário do Coral Municipal de Vera 
Cruz, considerado um patrimônio cultural 
sem preço, mas de valor incalculável pela 
sua gente.  
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