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30 ANOS DE HISTÓRIA DA IPPG - CORAL 
“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou...” Deuteronômio 8.2 

  
Rev. Nelson França  
 

Em nossa igreja sempre procuramos proporcionar a oportunidade de todos servirem a Deus. 
Nesse sentido, cremos ser importante que todos os membros encontrem dentre os ministérios 

aqui desenvolvidos, um espaço com o qual se identifique e ali sirva ao Senhor com dedicação. 
Em nossa visão isto é de suma importância, não somente para o envolvimento, mas, 

também para o desenvolvimento do crente na obra de Cristo. 
Além, é claro, de proporcionar a comunhão de uns com os outros. 
Com base nisso, desde os anos noventa, movidos pelo desejo de algumas pessoas, 

entendemos que seria de grande relevância a formação de um coral em nossa pequena igreja. 
A idéia era boa, mas, como fazer isso sem pessoas qualificadas musicalmente? 
Veio então a tornar-se membro da nossa igreja a querida irmã D. Luísa. Ela vinha da 

igreja metodista; era muito alegre, hospitaleira, mais que uma vez, juntamente com o seu 
marido S. Valdemar, convidou o presbítero José Luís e a mim para comermos um galo.  

A D. Luísa respirava música. Gostava de dirigir os hinos diante da igreja. Era esforçada e 
logo que chegou à nossa igreja, ainda “casinha”, prontamente se dispôs a formar um coral. 

Trabalhou... fez convites... houve ensaios..., mas, não foi para a frente.   
Às vezes alguém perguntava sobre esse assunto, mas, na minha visão as coisas 

somente acontecem quando Deus quer ou permite. Assim, passaram-se alguns anos. 
Então, chegou o tempo de Deus, e no ano de 2006 quando estávamos com a mente voltada 

para a necessidade de construir um templo, chegaram à IPPG os irmãos Fernando e Raquel. 
A Raquel era pianista experiente, já havia dirigido o coral na IP de São Bernardo. 
E como a benção de Deus é completa, o Fernando era arquiteto da prefeitura. 
Assim, com a vinda deles, a igreja foi duplamente abençoada; recebemos um arquiteto 

que com muito esmero e dedicação preparou a planta para a construção do nosso templo, e 
uma regente para formação um Coral. 

Não demorou nada para que um grupo de irmãos se dispusesse a participar do coral.  
Nesse ministério muitos encontraram um espaço para sentir-se útil e servir ao Senhor. 
Embora sendo uma regente capaz, abraçou o ideal de nossa igreja, e à frente do coral 

jamais visou destacar a qualidade acima das pessoas, mas, as pessoas acima da qualidade.  
Desse modo, muita gente simples quanto à qualidade musical, sentiu-se à vontade para 

ingressar no coral, e assim abençoar e ser abençoado nesse ministério. 
Hoje, o nosso coral serve a Deus abençoando não somente a nossa igreja, mas, outras 

igrejas irmãs, hospitais, asilos, abrigos, e eventos da cidade, sempre que convidado. 
Entre os seus trinta dedicados componentes, encontram-se jovens e adultos; homens e 

mulheres de todas as idades. 
Louvado seja o nosso Deus pela seriedade e dedicação dos irmãos componentes do coral. 
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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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