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Mais banda: ‘Sinfonia de Natal’ será atração amanhã

O Unisagrado realiza ama-
nhã, 21/11, sua “Sinfo-
nia de Natal”. Gratuito, o 

evento terá apresentação da Ban-
da Sinfônica Municipal de Bau-

ru já em clima de celebração do 
Natal. Tradicionalmente a insti-
tuição realiza um evento musical 
ao final do ano para celebrar a 
data natalina e agradecer pelo se-

mestre, marcando o encerramen-
to do ano letivo. “É sempre um 
momento de fé, alegria e união”, 
resume o organizador do evento, 
José Augusto Magalhães.

SERVIÇO
“Sinfonia de Natal”: 

21/11, amanhã, às 20h, no 
auditório João Paulo II, lo-
calizado no bloco J do Uni-

sagrado -rua Irmã Arminda, 
10-50, Jardim Brasil. Infor-
mações pelo telefone (14) 
2107-7324 ou e-mail exten-
são@unisagrado.edu.br

Noite musical de agradecimento
Inspirada na tradição do “Thanksgiving Day”, Dia de Ação de Graças, “Noite de Ação de Graças” de Bauru ocorre pela quarta vez

Em pé: diácono José Rafael Mazzoni e maestrina Sônia Berriel; sentados: pastor Davi de Campos Munhoz, padre Leonildo 
Minutti (ao centro) e regente da Banda Sinfônica de Bauru, Devanildo Balmant, durante visita ao JC na segunda-feira

Tainá Vétere

“Podemos esperar para esta 
grande noite, uma confra-
ternização de alegria, um 

congraçamento entre as comu-
nidades com a música mostran-
do que somos convergentes nas 
necessidades e questões hu-
manas, afinal, o Nosso Senhor 
Jesus lembrou que cada um de 
nós vai ter ‘o reconhecimento 
não pela bandeira que empunha-
mos, mas por amarmos uns aos 
outros’ e é um privilégio sem ta-
manho poder estar nesse evento 
ecumênico”.

Com essas palavras, o pastor 
Davi de Campos Munhoz, da 
Igreja Batista Betel de Bauru, 
anunciou a participação dentro 
da “Noite de Ação de Graças”.

Trata-se de um grande en-
contro musical que reúne a co-
munidade cristã para, além de 
ouvir músicas sacras, acima de 
tudo agradecer as bênçãos rece-
bidas durante o ano. Isso porque 
é inspirado no “Thanksgiving 
Day”, Dia de Ação de Graças, 
tradição norte-americana que 
ocorre sempre na última quin-
ta-feira de novembro. “A gente 
sempre realiza em novembro, 
não exatamente no dia, e já caiu 
no gosto do público bauruense, 
tanto que estamos no quarto ano 
de realização”, lembra a maestri-
na Sônia Berriel, que divide com 
o padre Leonildo Minutti Junior 
a coordenação do evento.

SÍMBOLO DE UNIDADE
Para o padre Leonildo o pú-

DULCE KERNBEIS

“Noite de Ação 
de Graças”: 

20/11, hoje, às 20h, 
com Banda Sinfônica 
e repertório formado 
por peças sacras no 
Santuário Diocesano 
do Sagrado Coração 
de Jesus – rua Bene-
dito Moreira Pinto, 
7-1, Jardim Panora-
ma. Gratuito.

Serviço

A Banda Sinfônica Municipal 
de Bauru é composta por jovens 

estudantes entre 11 e 25 anos e tem 
como objetivo agregar ao estudo técnico 
musical valores fundamentais na forma-
ção dos integrantes, como trabalho em 
equipe, cooperação, disciplina e respeito.
O grupo está sob a regência de Deva-
nildo Balmant e os músicos são divi-
didos em naipes - percussão, metais e 
madeira - de acordo com os instrumen-
tos que tocam, sendo os principais os 
de sopro, como o saxofone, trompete, 
trombone, trompa, entre outros.

Banda Sinfônica: 
sempre show

Músicos da Banda Sinfônica de Bauru em recente apresentação: dedicação e talento a serviço da boa música 

Reprodução/Facebook

blico deve ter em mente que será 
noite de espetáculo de celebra-
ção da “vida acima de tudo, um 
evento ecumênico símbolo da 
unidade em torno do ponto-co-
mum que é a fé em Jesus Cristo”.

O ato de agradecer, para ele, 
representa que se deve agradecer 
por toda a vida, até mesmo pela 
caminhada dos maus momentos, 
porque é nessa hora que se possi-
bilita o crescimento de cada um.

Para ele, dar graças é “nos 
colocarmos atrás de Jesus, seguir 
seu exemplo e colocar acima de 
tudo, a Vida e o Amor ao próxi-

mo, como ele, em vida, fez”.

EMOÇÃO MUSICAL 
O evento está marcado para 

esta noite, às 20h, na Paróquia 
do Sagrado Coração de Jesus, e 
é mais uma realização do projeto 
Cultura do Coração.

Atração: Banda Sinfônica 
Municipal de Bauru (com mais 
de 50 integrantes), que toca-
rá hinos sacros e encantará os 
apreciadores da boa música.

“A banda terá, nesta noite, 
a participação do pianista Kle-
ber Gaudêncio. Haverá, ainda, 

a participação da pianista Hilda 
Campos e da solista Lilian Sar-
tori”, conta o regente Devanildo 
Balmant.  

No repertório, momen-
tos que prometem emocionar, 
como o da “Oração do Pai Nos-
so Ecumênico”, com a música 
“How Great Thou Art” (Stuart 
Hine), com arranjo Ed. Dickin-
son e, ainda, a bênção araônica 
dos religiosos pe. Junior e pas-
tor Davi sob o hino tradicional 
“Jesus, Alegria dos Homens”, 
composição de Johann Sebas-
tian Bach.


