
Mais do que um grupo, uma família
O convívio de anos e anos nos ensaios 

e nas apresentações - média de 10 ao ano 
- naturalmente faz com que os integrantes 
do Coral sejam próximos, de casa. Alguns 
de fato possuem relações de sangue, mas 
tantos outros acabaram se apoderando da 
amizade cultivada para criar um elo familiar, 
conta a presidente do grupo, Carla Gessinger, 
que integra o Coral de Vera Cruz há cerca de 
10 anos de forma ininterrupta.

A caçula do grupo também chegou por 
causa da família. O avô, Anselmo, já foi co-
ralista, assim como boa parte dos familiares 
cantava. Patrícia Machado, hoje com 19 
anos, conta que foi mascote no coral em Vale 
do Sol, pois costumava acompanhar o avô por 
lá. E em Vera Cruz não foi diferente. Desde 
criança frequentava os ensaios e nas apre-
sentações era a primeira da fila, na plateia, 
e sabia cantar tudo. Agora que conseguiu 
conciliar os estudos com a agenda dos en-
saios, Patrícia não teve dúvidas, parecia estar 
escrito. “Meu destino não poderia ser outro 

a não ser cantar no coral”, revela a jovem.
Gadiela Ribeiro e o marido,  Paulo Rosa, 

amam o canto coral e desde a infância par-
ticipam de corais de igreja. “Nosso desejo 
de cantar no Coral de Vera Cruz era grande”, 
revela ela, e quando o casal conseguiu parti-
cipar foi muito bom, “pois isso se tornou nos-
so momento de qualidade em família. Cada 
encontro do grupo promove um vínculo quase 
familiar, nós somos todos irmãos.” Os coralis-
tas mostram seus sentimentos no reencontro 
com os colegas e frequentemente se ouve: 
“Que bom que você chegou! Sentimos a tua 
falta no ensaio anterior.”  E esse é o ambiente 
que a filha do casal, de sete anos, convive. “É 
nosso xodó. A Letícia sabe cantar quase todas 
as músicas, e faz caras e bocas observando 
o ensaio, todos se divertem olhando para 
ela. E sabemos que a plantinha está sendo 
semeada e quem sabe daqui alguns anos 
ela esteja participando conosco, pois ela já 
demonstra o gosto e filha de peixe, peixinho 
é”, orgulha-se Gadiela.
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