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Instituto José Manuel da 

Conceição (JMC) foi fundado em 1928, em 

Jandira, Estado de São Paulo. Foi idealizado  

como escola preparatória para os Seminários 

Teológicos e para a difusão e aprimoramento da 

música sacra nas igrejas evangélicas. Recebia 

também alunos que não se destinavam ao 

ministério. Foi decisivo na formação de várias 

gerações de Ministros do Evangelho no Brasil. 

Suas atividades foram encerradas em 1969,  

e por ele passaram mais de dois mil alunos.

Em 21 de novembro de 1992 foi criada a 

Associação Alumni/ae do Instituto José Manuel 

da Conceição, que tem como um de seus 

objetivos resgatar a memória da escola. A fim 

de alcançá-lo, foi criada a série Cadernos do 

Instituto José Manuel da Conceição, cada um 

dedicado a um tema central.

O primeiro se direciona à música no JMC. 

Esta escolha se prende ao decisivo papel que as 

atividades do Instituto tiveram para o 

desenvolvimento da música evangélica no 

Brasil. Tal influência, hoje pouco lembrada, não 

se encontra ainda adequadamente 

documentada. Esta iniciativa deve incentivar 

estudos e análises mais acuradas, para os quais 

a iconografia e os documentos disponibilizados 

constituem uma etapa fundamental.

Por outro lado, esta série será de inestimável 

valor cultural também para o Município de 

Jandira, que tem parte significativa de sua 

história atrelada à do Instituto José Manuel da 

Conceição. Seus moradores, particularmente os 

mais jovens, merecem a oportunidade de 

conhecer a instituição, não só pela riqueza 

Apresentação

cultural e religiosa que produziu, mas também 

pelo que significou para a cidade. Diante disso, 

certamente ajudarão a preservar os espaços  

e os prédios que lá permanecem, como 

testemunhas desta rica tradição. 

A iniciativa de organizar esses cadernos 

reforça meus laços com a Associação de  

Ex-Alunos, e me faz reviver os significativos 

anos que passei em Jandira (1962-1966).  

Ao visitar mais uma vez o antigo Conceição,  

em junho de 2006, percebi quão inadiável era 

resgatar, ao menos em parte e de forma 

metódica, a memória dessa notável experiência. 

O tremor que remete à sacralidade pude ainda 

sentir no regresso a este sítio tão caro.

Cabe destacar que esta publicação só foi 

possível graças ao apoio de várias pessoas. 

Charles Roy Harper Jr. ofereceu a maior parte 

dos documentos; João Wilson Faustini traduziu 

textos e colocou documentos à disposição; 

Loyde A. Faustini pesquisou e elaborou 

oportuno trabalho de síntese das ações 

direcionadas à música do JMC; Ted Pemberton 

enviou fotos e informações. Em todo o processo 

foi constante o incentivo de Takashi Simizu e da 

diretoria da Associação de Ex-Alunos.

Agradecemos também o apoio financeiro 

dado à nossa Associação por Charles Merril Jr., 

de Boston, e pelo Princeton Theological 

Seminary, por intermédio do Dr. E. Foose, que 

em parte tornou possível este trabalho.

Prof. Dr. Emílio Maciel Eigenheer

Niterói, março de 2007 A.D.



CADERNO

INSTITUTO JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO�
MÚSICA

undado em 1928, o Instituto José 
Manuel da Conceição – nome que homenageia 
o primeiro brasileiro ordenado ao ministério 
evangélico – era uma obra de cooperação entre 
várias igrejas evangélicas brasileiras e algumas 
organizações missionárias norte-americanas. 
Surgiu para acolher em seus bancos escolares, 
alunos de ambos os sexos que, sentindo 
despertados para o ministério, não tiveram 
oportunidades de estudar em escolas oficiais 
regulares, ainda escassas no Brasil. Desde a sua 
fundação e até seu fechamento, nenhum 
documento menciona especificamente o ensino 
de música no JMC e, no entanto, foi a música que 
tornou o Conceição tão conhecido e famoso nos 
anos seguintes.

Graças ao trabalho pioneiro e competente  
da Missionária Evelina Harper (1899-1989),  
a música foi incluída entre as disciplinas 
obrigatórias no currículo da escola. Ela tinha 
consciência da importância da música na 
formação básica dos futuros pastores. Depois 
vieram aulas de apreciação musical, o ensino de 
harmônio aos alunos interessados, juntamente 
com a criação do orfeão escolar (coral), com a 
participação de todos os alunos. Surgiu a 
Caravana Evangélica Musical que ultrapassou 
os limites da escola e através dela, disseminou o 
gosto pela música coral sacra nas igrejas da 
capital, cidades dos arredores e do interior de 
São Paulo e de outros estados. Chamou também 
a atenção e o interesse de autoridades 
eclesiásticas para a importância da música na 

A música no Conceição

formação de pastores e nos serviços religiosas 
de louvor a Deus. Festivais Corais, publicações 
de coletâneas de músicas sacras, gravações, 
Seminários de Música Sacra – são atividades 
musicais que foram sendo acrescentadas no 
correr dos anos.

Ensino de Música e o Coro
Logo após a fundação do Colégio, D. Evelina 
Harper relata em uma de suas cartas que 
organizou o primeiro coral com os onze rapazes 
matriculados naquele ano. No ano seguinte, 
acrescido de outros alunos, o coral participou 
da formatura da primeira turma. Embora 
admitidas à partir de 1930, só depois de 1933 as 
moças começaram a participar do coral.  
D. Evelina demonstra grande preocupação pela 
formação musical dos alunos, futuros pastores, 
quando observa, no ano de 1934, em Relatório 
às Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana 
dos Estados Unidos que as necessidades 
musicais dos alunos tornavam-se cada vez mais 
evidentes e que era preciso prepará-los melhor 
para o trabalho que os esperava no futuro.  
Diz ainda que o ensino de música seria 
obrigatório no 1º ano do curso e que desse 
modo, todos os alunos teriam oportunidade de 
aprender e os melhores seriam escolhidos para 
aulas particulares e para participarem do coral.

Em 1938 o casal Harper saiu de licença e 
viajou para os Estados Unidos. As aulas de 
música nesse período passaram a ser 
ministradas pela Profa Theodolina Lima Salum. 

Este trabalho se apoiou em documentos disponíveis (programas 
impressos, cartas, recortes de jornal e outros) e em depoimentos de  

ex-alunos, ex-professores do JMC ou de seus familiares. Através dessas 
fontes procurou-se estabelecer a seqüência dos eventos musicais. 

Esperamos não só resguardar e registrar fatos relevantes da história 
desta escola singular, como incentivar estudos mais minuciosos.

Fatos e Relatos
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Em sua permanência nos Estados Unidos,  
D. Evelina teve oportunidade de tomar aulas 
com o Dr. Williamson, e de participar do famoso 
coral do Westminster Choir College (WCC),  
em Princeton. Este fato muito a influenciou e 
deu-lhe nova visão do que deveria ser a música 
sacra coral. A seguir, em San Anselmo, 
matriculou-se em diversos cursos com o  
Dr. Kelly, e teve aulas de canto com Mrs. Kelly. 
No início de 1939, antes de voltar para o  
Brasil, o casal Harper juntou-se ao coral da 
escola para uma excursão a diversas igrejas. 
Esta experiência, segundo D. Evelina,  
inspirou-lhe a idéia de uma caravana coral  
para o futuro no JMC e que poderia servir para 
motivar as igrejas brasileiras a terem um novo 
conceito da utilização da música como 
instrumento poderoso nos cultos de louvor e 
adoração a Deus.

De volta ao Brasil, D. Evelina retomou a 
direção do coro e procurou verificar o que 
poderia ser feito ainda naquele ano. É aqui  
que começou realmente, a caravana, diz ela, 
embora só no ano seguinte tenha aparecido o 
nome de: Caravana Evangélica Musical – CEM. 
Ainda em 1939, usando os finais de semana,  
a programação do coral incluiu ida a Sorocaba 
para participar do Sínodo da Igreja 
Presbiteriana e da Igreja Presbiteriana 
Independente, visita ao Hospital Evangélico e, 
na capital à Igreja Unida, Fellowship Church,  
5ª Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, 
1ª Igreja Presbiteriana Independente, Igreja 
Metodista Central, além de um programa  
na Rádio Cruzeiro do Sul. Em novo Relatório,  
D. Evelina externa o grande prazer que sentia 
nesse trabalho e em verificar o progresso que 
os alunos demonstravam ao participarem do 
coral. O benefício espiritual e cultural se 
refletia tanto nas igrejas como no JMC.

Antes de falarmos das atividades da CEM, 
queremos destacar dois pontos. O primeiro se 
refere à importância dada ao ensino de 
harmônio aos alunos. D. Evelina tinha 
consciência de que este aprendizado iria 
municiá-los melhor para as lides do ministério. 

Isto se confirmou em inúmeros casos.  
Para facilitar o estudo dos interessados,  
foi construído, ao pé da famosa ponte, do lado 
da residência das moças, o que era chamado 
pelos alunos, de Conservatório. Consistia de 
dois pequenos quartinhos, providos de 
harmônios e cadeiras  que ficavam à disposição 
dos alunos para seus estudos e treinamento 
diários. Os que por ali passavam nas horas de 
atividades podiam ouvir uma mistura de sons 
confusos e perturbadores, mas, que na 
realidade era um indício de que os alunos 
estavam concentrados nos seus exercícios.

O segundo ponto foi a institucionalização do 
Hino oficial do JMC que passou a ser cantado em 
todas as cerimônias oficiais, especialmente nas 
comemorações anuais do Dia do Conceição. 
Não sabemos quando isto aconteceu, mas,  
é provável que tenha sido no final da década  
de 1930. A letra do Rev. João Marques Mota 
Sobrinho (1883-1964) foi escrita para ser 
cantada com a música do hino A Santa Peleja, 
de Eduardo da Fonseca (séc. XIX), que saiu 
publicada no Aleluia com música, Ed. Imprensa 
Metodista, 1930. Este hino ainda hoje é cantado 
pelos manuelinos, em todas as reuniões da 
Associação Alumni/ae do Instituto José Manuel 
da Conceição.

Caravana Evangélica Musical – CEM
Foi em 1940 que o coral do Conceição  
fez a primeira viagem com o nome que a  
consagraria: Caravana Evangélica Musical. 
Enquanto D. Evelina se preocupava com 
músicas, ensaios, coristas, regência, Mister 
Harper, como era chamado pelos alunos, seu 
esposo era o fiel organizador e coordenador de 
toda a infra-estrutura das viagens. Colaborava 
ainda no coral com sua voz de tenor.

 As primeiras cidades visitadas foram, além 
da capital, Sorocaba, Botucatu, Bauru, Pirajuí, 
Agudos, Jaú, São Carlos, Rio Claro e Campinas. 
Nessa época, coral de escola era chamado de 
orfeão, canto sem acompanhamento, e assim  
foi designado. Do programa, destacamos:  
Pois Assim Amou Deus ao Mundo (Stainer), 
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Amor que por Amor Desceste (Peace), solo de 
Coriolano Assumpção, futuro pastor da Igreja 
Presbiteriana, Salmo 23 (Ream), Bênção 
Aaraônica (Lutkin). Esta Bênção foi introduzida 
no Brasil por D. Evelina e até hoje é muito 
executada pelos corais, em geral. O coral já 
cantava o Aleluia, (Händel), o que deve ter 
impressionado muitas igrejas.

Em 1941, a CEM visitou igrejas da capital e do 
Rio de Janeiro. Vemos surgir dentre os coristas, 
outros solistas, fruto do trabalho incansável de 
D. Evelina que descobria os talentos musicais 
de seus alunos e procurava desenvolvê-los. 
Destacamos do Programa: Santo, Santo,  
Santo (Ream), solo pelo soprano Sono Yuasa, 
Adoração (Beethoven/Salum), solo pelo  
tenor Percio Gomes, futuro pastor da Igreja 
Presbiteriana e Buscai a Deus (Roberts)  
solos pelo soprano Evelina Harper e baixo  
Jair Ribeiro Melo, futuro pastor da Igreja 
Presbiteriana Independente. E, ainda: Descansa, 
ó Alma (Sibelius/trad. Salum), e Jeová te 
Abençoe (Ream). Sobre o impacto do coral na 
audiência, durante o culto de louvor, vale a 
pena ler o comentário feito por Ernesto Thenn 
de Barros registrado no jornal O Mundo Cristão.

Em 1942 a CEM viajou para Campinas,  
Rio Claro, Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto, 
São Carlos, Jaú, Bauru e Botucatu. Pela primeira 
vez são usadas togas para apresentação do coro. 
O tema do programa era Jesus Cristo,  
o Homem-Deus. As letras de todos os hinos 
foram impressas no programa, como forma  
de tornar as mensagens mais claras aos 
participantes dos cultos. Destacam-se: Noite 
Feliz (Gruber), solo de Margareth Wright, Jesus 
Cristo, o Bom Pastor (Mel. Siciliana/trad. Salum) 
com o quarteto formado por Evelina Harper, 
Sono Yuasa, Pércio Gomes e Jair Ribeiro Melo.

 Em 1943 a Caravana esteve em Minas, 
visitando as igrejas de Três Corações, Varginha, 
Lavras, Campo Belo, Formiga, Ibiá, Patrocínio, 
Patos, Carmo do Paranaíba, Uberaba e 
Uberlândia, e em São Paulo, na capital, Franca e 
Mogi Mirim. São apresentados dois programas 
distintos. Dentre os hinos cantados estão:  

Glória (Trad. Francês/Salum), Deus-Homem, 
Santo e Meigo (Spohr) e Pendurado no Madeiro  
(Nishaw). Na quinta viagem, em 1944,  
a CEM visitou igrejas da capital e seguiu para 
Itapetininga, Itapeva, Itararé, Tatuí, Botucatu, 
Bernardino de Campos, Paraguaçu Paulista, 
Pres. Prudente, Rancharia, Iepê, Assis, Ourinhos; 
Cambará e Londrina, no Paraná.Dentre outros 
hinos, foram cantados: Vem, Espírito Santo 
(Schuetky) e Louva a Deus, Ó Jerusalém 
(Maunder). Em 1945 foi realizada a sexta 
viagem da CEM e o itinerário incluiu igrejas da 
capital, Campinas e Ribeirão Preto; Uberaba e 
Uberlândia e Araguari, em Minas e Anápolis, 
Goiânia, Rio Verde e Ceres, em Goiás. Alguns 
dos hinos cantados: Bendize, ó Tu, Meu Coração 
(Händel), Jesus, o Amigo dos Pecadores (Grieg) 
e Inclina para Mim os Teus Ouvidos (Zingarelli).

Após nova licença do casal Harper e família, 
a sétima viagem da CEM foi retomada em 1948.
Além de igrejas da capital, visitaram Sorocaba e 
Itapetininga; no Paraná: Curitiba, Ponta Grossa 
e Sengés e, em Santa Catarina: Florianópolis, 
Joinvile, Blumenau, Rio do Sul, Lajes, Bom 
Retiro e São Francisco. Há duas opções de 
programas para os cultos e, em ambas foram 
incluídos diversos hinos do Hinário Evangélico, 
recém lançado pela Confederação Evangélica 
do Brasil.No segundo programa foi incluído o 
hino Louva ao Senhor (Christiansen) cuja letra 
era uma adaptação do caravanista João Dias de 
Araújo, futuro pastor da Igreja Presbiteriana. 
Posteriormente, J. D. de Araújo escreveu a letra 
de diversos hinos sobre assuntos muito atuais, 
com composições de Faustini como Que estou 
Fazendo, se sou Cristão?, Megalópolis e outros, 
registrados no Hinário Seja Louvado. Esta foi a 
última viagem que fez a CEM sob a regência de 
D. Evelina. Em 1950 ela preparou a Caravana 
para a oitava viagem, mas, por motivos de 
saúde, teve de buscar um substituto para que o 
trabalho prosseguisse. O escolhido foi seu 
jovem aluno João Wilson Faustini, que fazia 
parte do coral, ainda cursava o colegial e era o 
regente do coral da 5ª Igreja Presbiteriana 
Independente de Osasco. A Caravana era 
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formada então, por um conjunto de onze 
rapazes: Alírio Camilo, Daili R. França, 
Francisco Almeida, João W. Faustini, Joaquim 
Silvério Costa, Mizachi Rodrigues, Obedes F. 
Cunha, Paulo Freire, Paulo J. Silva Jr., Pedro 
Yassuda e Samuel J. de Paula. Entre os hinos 
destacamos: Pai Nosso (Zink), Momentos 
Preciosos (Bach) e o dueto O Senhor é o  
Meu Pastor (Smart) cantado por Alírio Camilo e 
Francisco Almeida. Segundo testemunho do 
Prof. Faustini, este era um grupo muito 
privilegiado vocalmente.Um quinteto se formou 
(Alírio, Daili, Francisco, João e Mizachi), ensaiou 
a Serenata de Schubert e se apresentou no 
programa da Peneira Rodini, muito popular na 
época e liderado por J. Silvestre, da Rádio 
Cultura. Sairam-se muito bem e não receberam 
o gongo! Pedro Yassuda era um cantor 
excepcional. Juntamente com Nehemias Marien, 
estudante dessa época, e outros, revesavam-se 
em duetos, quartetos ou conjuntos, e sempre 
eram chamados pela direção da escola para se 
apresentarem em cultos, especialmente quando 
havia visitantes e missionários presentes. Aliás, 
a criação de conjuntos, quartetos ou duetos 
espontâneos, foi uma característica que 
permaneceu no Conceição durante toda a sua 
existência. Como havia a Caravana Evangélica 
de Pregadores – um trabalho desenvolvido 
pelos alunos durante períodos de férias ou fins 
de semana, em que visitavam igrejas com a 
finalidade de evangelização e de treinamento 
dos futuros pastores – esses conjuntos  
musicais acompanhavam para ajudar na 
realização dos cultos.

A nona viagem da CEM talvez tenha sido 
omitida dos registros, pois não encontramos 
nenhuma informação a respeito. Em junho de 
1955, o Prof. Faustini que estivera estudando 
nos Estados Unidos, no WCC, em Princeton,  
com bolsa de estudos obtida por D. Evelina, 
volta ao Brasil e assume a coordenação do 
Departamento de Música do JMC e todas as  
suas atividades, incluindo a regência da CEM.

Em 1957, a CEM fez a décima viagem. 
Visitaram Lins, Pirajuí, São Manuel, Botucatu, 

Tietê, Tatuí, Sorocaba, e igrejas da capital.
Começaram a aparecer nos programas, novos 
hinos para coro editados em Os Céus Proclamam, 
com traduções do novo regente, como: Nunca, 
Meu Mestre (Fleming) e Coragem Dá-me, ó Deus 
(Bach). Nesse mesmo ano, a CEM fez a décima 
primeira viagem. Por motivos de saúde de 
familiares, o Prof. Faustini teve de passar a 
batuta a dois de seus auxiliares diretos,  
David Machado e Hope Gordon. O coral visitou 
Pres. Prudente, Martinópolis, Paraguaçu 
Paulista, Botucatu e Avaré, e cantou hinos como: 
Oração pela Paz (Drosdov) e Salmo 23 (Schubert). 
Em 1958 também foram realizadas duas viagens: 
a primeira para Cachoeiro do Itapemirim e 
Mimoso, no Espírito Santo; a segunda, em 
diversas igrejas e na Escola Nacional de Música 
do Rio de Janeiro. Nesta Escola foi apresentada 
uma audição coral, cujo programa constou de 
três partes, sendo a primeira, de hinos do 
repertório sacro tradicional; a segunda, de 
trechos do oratório Messias, de Händel, e a 
terceira, de músicas do folclore internacional. 
Lamentavelmente, não foram encontrados os 
programas destas duas viagens. Há registros de 
comentários elogiosos da Professora 
Henriqueta Rosa Fernandes Braga, respeitada 
musicista da Igreja Evangélica Fluminense e 
uma das organizadoras e revisoras do Salmos e 
Hinos e que esteve presente ao evento.

Em 1959, não só a CEM, mas os demais coros 
do JMC e de diversas igrejas evangélicas da 
capital participaram da Abertura e do 
Encerramento da reunião da Aliança Mundial 
das Igrejas Evangélicas e das comemorações do 
Primeiro Centenário do Presbiterianismo no 
Brasil que aconteceram nesse mesmo ano e que 
veremos logo adiante.

Em 1960 a CEM visitou Belo Horizonte, em 
Minas; Goiânia, Brasília (ainda em construção), 
Anápolis e Ceres, em Goiás, e igrejas da  
capital paulista. Participou também de uma 
programação especial na cidade de São Carlos. 
Alguns dos hinos cantados: Oh! Alegrai-vos  
com louvor (Praetorius), Graças te Dou,  
Senhor e Aleluia (Purcell) e Redenção (Mozart) 
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Encontramos no programa impresso desse  
ano, informações mais detalhadas sobre as 
atividades musicais do Conceição. Dentre os 
objetivos estabelecidos para a Caravana,  
um deles era o de “Propagar a idéia bíblica  
do Ministério de Música a serviço do culto de 
adoração a Deus (I Cron, 25:1).”

Desse ano em diante, não encontramos 
registros específicos sobre as viagens da  
CEM, mas temos conhecimento de que ela 
prosseguiu no seu ministério, visitando igrejas 
na capital e nos arredores de São Paulo  
até o encerramento das atividades do 
Conceição. O maestro Josemar L. Guimarães 
relata que, após terminar seu curso regular  
no JMC em 1967, nos anos seguintes voltava  
ao Colégio para ensaiar com a Caravana e 
colaborar nas suas atividades.

Togas
Como vimos, foi em 1942 que a CEM usou, pela 
primeira vez, togas para suas apresentações 
nos cultos. O Maestro Alberto W. Ream  
(1913-1996) que nessa época trabalhava como 
missionário na Igreja Metodista e que tentou 
usá-las no seu coral, recebera críticas 
desagradáveis. Segundo comentários, as togas 
lembrariam vestimentas católicas! Porém,  
D. Evelina relata que embora seu coral tenha 
sido o primeiro a usá-las em viagens pelas 
igrejas brasileiras, jamais recebeu criticas 
negativas. Essas primeiras togas foram o 
resultado de ofertas de um casal de uma igreja 
presbiteriana de Long Beach, na Califórnia, 
Estados Unidos, que visitara o Conceição e que 
se prontificara a providenciá-las. Desse modo, 
pois, houve boa aceitação e compreensão por 
parte das igrejas evangélicas para o uso e 
significado dessa vestimenta dos coristas para a 
apresentação nos cultos, costume que se espalhou 
por todo o Brasil e ainda hoje permanece.

Gravações dos Corais
Em 1950 foram feitas as primeiras gravações  
do orfeão e da Caravana do Curso JMC, em 
discos 78 rpm. pela firma Continental, regidos 

por D. Evelina. A primeira teve no lado A:  
Tuas Obras Te Coroam (Beethoven/Salum), e no 
lado B: Saudai o Nome de Jesus (Shrubsole).  
A segunda foi a gravação da CEM de 1950 
contendo no lado A Jesus, Pão da Vida (Sherwin) 
e Louvor (Haydn), e no lado B: Que Precioso 
Sangue (Bullinger) e Amém Tríplice 
(Dinamarquês). O terceiro disco, também da CEM 

de 1950, tinha no lado A: Elevo os Meus Olhos 
(Mendelsshon) e no lado B: Oh! Momentos 
Preciosos (Bach). Há mais uma gravação em  
78 rpm, com o Coro Misto do Instituto JMC, sob a 
regência do Prof. Faustini. Consta do lado A:  
A Bíblia (Faustini/Camargo), Depois que Cristo 
me Salvou (Mendelssohn/Duarte) e lado B: Eu Te 
Exaltarei, ó Deus (Ivanoff) e A Páscoa já Chegou 
(do David’s Psalmen).

Os corais voltaram a ser gravados em 1958 
no Centro Áudio Visual Evangélico, o CAVE,  
com a CEM de 1957, desta vez sob a regência do 
Prof. Faustini o disco 33rpm ou LP Os Céus 
Proclamam foi gravado com o coro 
acompanhado por quarteto de cordas. A capa 
registra que “Foi um dos primeiros LPs, senão o 
primeiro neste gênero lançado no Brasil.”  
Estão gravados: Aleluia (Händel), Oração pela 
Pátria (Booth), Altamente os Céus Proclamam 
(Haydn), e Deus dos Antigos (Warren), Manso e  
Amoroso (Thompson), Aleluia, Amém (Händel),  
e Coragem dá-me, ó Deus (Bach).

Em seguida, o mesmo grupo gravou um LP 
que se chamou Folclore Internacional – Alegria 
de Natal, onde foram incluídas O Eco (Lassus), 
Ninfa, Vem (Händel), Minha Ilusão (Clayton), 
Boas Vindas (Villa-Lobos), O Canto do Pagé 
(Villa-Lobos), Saudação (mel. Russa) e  
também, as músicas natalinas: Terra, Exaltai 
(Händel), Natal Brasileiro (Faustini), Adeste 
Fidelis (Cantus Diversi), O anjo da Paz 
(Faustini), Tudo é Festa (Faustini) e Há Sorriso 
em Cada Face (Faustini).

Há um terceiro LP dessa mesma época,  
Os Céus Proclamam II. A capa informa que foi 
gravado pelo Conjunto Vocal Faustini – 
integrado por 16 alunos e ex-alunos do maestro 
Faustini – e pela CEM. Os acompanhamentos 
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foram feitos por Quarteto de Cordas, tendo ao 
piano Dalila A. Fernandes e ao órgão, Norah 
Buyers. Esse LP traz os seguintes hinos:  
Jesus, Alegria dos Homens (Bach), Oh! Exaltai 
Comigo a Deus (Desconhecido), Oh! Alegrai-vos 
com Louvor (Praetorius), Espera em Deus  
(Aricó Jr.).Tu, Senhor, és Meu Abrigo (Gluck), 
Glória a Ti, ó Cristo (Schuts), Companhia Divina 
(Faustini), Louvai-O com Alegria (Glarum),  
Das Profundezas (Arcabelt), e trechos do 
Messias, de Händel.

Em 2005 foi retomada uma boa parte  
dessas e de outras gravações antigas e feita 
uma remasterização para a produção de um CD 
que se intitula A Caravana Evangélica Musical 
do JMC e Dona Evelina Harper. O objetivo foi 
prestar homenagem a ela e contribuir para 
restaurar a história da CEM. Consta da capa 
deste CD que “... foi apoiado e acompanhado 
pelos filhos de D. Evelina e Rev. Charles Roy 
Harper, Charles Roy Harper Jr. e Annabel H. 
Swenson, hoje residentes no exterior, que assim 
expressam o desejo de preservar a rica 
memória do testemunho espiritual e a 
contribuição educacional de seus pais, entregue 
a gerações de manuelinos, através do canto de 
louvor a Deus, das Caravanas Evangélicas 
Musicais.” Nessa ocasião, o Rev. Ricardo Irwin, 
da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de  
São Paulo nos relatou que, com o fechamento 
do CAVE, os rolos de gravações foram 
descartados, mas ele salvou do lixo e preservou, 
por muito tempo em sua casa, muitos desses 
rolos. Eram gravações preciosas de hinos,  
muito bem feitas, registradas pelo Sr. Oswaldo 
Barthmann, técnico de gravação daquela 
instituição. As gravações contidas nesses  
rolos foram restauradas e algumas delas 
aparecem neste CD.

Departamento de Música
Um Departamento para cuidar especificamente 
da música no Instituto JMC deve ter sido criação 
de D. Evelina quando viu que as atividades 
musicais estavam se expandindo dentro do 
colégio. Ela deixou o Conceição em 1951 para, 

junto com seu esposo, prestar serviços no 
Instituto Mackenzie, até suas aposentadorias.  
O Prof. Faustini confirma que, quando voltou de 
seus estudos nos Estados Unidos, já encontrou 
esse Departamento de Música em pleno 
funcionamento. A primeira menção oficial a ele, 
no entanto, só apareceu em 1957, nos 
programas da CEM. Diz ali: “O Departamento de 
Música do Instituto JMC, especializa-se no 
campo da Música Sacra. Oferece aulas  
de piano, harmônio, teoria, regência coral e 
canto. Pretende, futuramente produzir discos 
evangélicos e publicar coleções de música 
sacra.” Em 1960 o programa da CEM destaca  
que o Departamento de Música “... tem 
vigorosamente procurado elevar o padrão 
litúrgico-musical das Igrejas Evangélicas.”

 O Departamento de Música passou a 
oferecer aos interessados, cursos de piano, 
órgão, harmônio, regência e música sacra. Além 
das aulas regulares, o Prof. Faustini dava aulas 
de canto, regência e teoria a alunos que vinham 
da capital em dias específicos para esse fim.  
A maioria desses alunos tinha seus próprios 
corais e sentia grande necessidade de melhor 
se preparar para esse mister. Criou, então,  
uma extensão do Departamento de Música nos 
salões da 1ª Igreja Presbiteriana Independente 
de São Paulo para atender, em período noturno, 
à demanda de alunos sedentos de se 
aperfeiçoarem no ministério de música sacra.
Além da CEM, vieram os Seminários de Música 
Sacra, os Festivais Corais, as publicações de 
músicas para coro.  

Opereta: Um Novo Conceição
Vale a pena abrir um parêntese e relembrar a 
apresentação da opereta Um Novo Conceição no 
dia 29 de setembro de 1956 em que se 
comemorava o Dia do Conceição daquele ano.  
É um fato marcante para a história do JMC,  
não só pelo seu ineditismo, mas, sobretudo pelo 
caráter profético de seu libreto, quando ainda 
nem se cogitava em fechar a escola. O libreto 
foi montado sobre uma história criada pelo 
talento, imaginação e competência da Hope 



CADERNO

INSTITUTO JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO14
MÚSICA

Gordon que soube recriar o ambiente escolar 
manuelino, consagrando gírias correntes na 
época. Consta de três atos: I A Reunião da 
Congregação, II A Revolta dos Alunos, e  
III Reabrir à l’Antique. Musicada pelo  
Prof. Faustini, preparou ele os personagens 
para suas árias, duetos e conjuntos. Poderíamos, 
hoje, cantar juntos alguns versos:

Ai que saudades infindas eu tenho  
Dentro do meu coração botinudo!
Passo este tempo a lembrar o desenho  
Destas imagens que dizem-me tudo....

Os nomes de todos os participantes não 
ficaram registrados. Conseguimos, em anotações 
avulsas e lembranças de alguns atores, os nomes 
de Eliete Albano (Secretária), com participação de 
Lucy Guimarães; Lucilla Guimarães (D. Dasbelas), 
Zuínglio Faustini (Prof. Malamargo), Eber Ferrer 
(aluno que fala francês), Guilherme Manuel  
de Campos (Sacinfernário). Cylas Rissardi,  
José Calixto da Silva, Carlos Gonçalves e  
outros também participaram em conjuntos. 
Essa opereta foi reapresentada nos salões da  
1ª Igreja Presbiteriana Independente da capital, 
para alunos do curso noturno de música e 
demais pessoas.

Festivais Corais
D. Evelina relata em carta a realização dos 
primeiros Festivais Corais em que o coro do 
Conceição participou. Diz ela que, de 1940 a 
1943, o coral do JMC uniu-se ao coral da  
Igreja Metodista Central de São Paulo para a 
realização de Festivais Corais, organizados e 
regidos pelo missionário e músico Alberto W. 
Ream. O coro do Conceição tinha muitos 
rapazes e o coro da Igreja Metodista, muitas 
moças, por isso, formavam um belo coro de 
mais de cem vozes.

Em agosto de 1956 foi o 97º aniversário do 
Presbiterianismo no Brasil e os pastores da 
Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e  
da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de  
São Paulo já pensavam nos preparativos para a 

comemoração do centenário que se aproximava. 
Reuniram os respectivos corais que o Rev. José 
Borges dos Santos Jr., da Igreja Unida, passou a 
chamar de Coral Presbiteriano e prepararam 
uma Audição Coral que se realizou no Teatro 
Municipal de São Paulo. Esses corais reunidos 
cantaram, na primeira parte: Desde o Passado 
(Warren), Oração pela Paz (Drozdov), Santo, 
Santo, Santo (Ream), Envia-nos Teu Espírito 
(Schuetcky), A Páscoa já Chegou (arr. Parker/ 
Shaw), Oração Dominical (Kedroff) e Salmo 100 
(Faustini). Na segunda parte: Qual Pai Bondoso 
(Cherubini), Ó Fronte Ensangüentada (Bach/
Salum), Coragem dá-me ó Deus (Bach/Faustini), 
O Momento Decisivo (York/Faustini), Oração 
pela Pátria (Booth), Aleluia, Amém (Händel), 
Depois que Cristo me Salvou (Mandelsshon), 
Aleluia (Beethoven) e Bênção Aaraônica 
(Lutkin). Regência: Sra. Nilce do Val Galante e 
do Prof.Faustini. Ao órgão estavam Samuel Kerr 
e o Prof. Faustini e ao piano: Queila B. Costa. 
Nessa mesma ocasião, esses mesmos corais, 
acrescidos do coro misto do JMC, apresentaram-
se também, no dia 10 de julho na Rádio Gazeta 
de São Paulo.

No ano de 1957 houve em São Paulo,  
um concurso de corais de escolas secundárias 
(ginásios e colégios) e o Prof. Faustini resolveu 
levar o orfeão do ginásio para concorrer.  
O grupo passou por diversas provas e a final  
foi realizada no auditório da Escola Normal 
Caetano de Campos. Sagraram-se vencedores, 
ganhando o troféu do primeiro lugar do concurso.

Os Festivais Corais do JMC foram retomados 
pelo Prof. Faustini em 1958. O I Festival Coral 
dos alunos e ex-alunos de regência do Instituto 
José Manuel da Conceição realizou-se na 
solenidade de inauguração do Auditório  
Dr. Waddell no dia do Conceição, em 15 de 
agosto de 1958. Este fato veio facilitar muito as 
apresentações de outros Festivais Corais e dos 
Seminários de Música que se seguiram. Este 
Festival reuniu alunos que tinham aulas em 
Jandira, em período diurno e alunos do Curso 
Noturno, instalado nos salões da 1ª Igreja 
Presbiteriana Independente, na capital.  
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A primeira parte constou da apresentação do 
Coro da Escola Noturna, regido por Zuinglio 
Faustini, Dulce Costa e Herbene de Barros,  
que executaram, respectivamente: Senhor,  
Tu Conheces (Purcell), Salmo 23 (Schubert) e  
A Bíblia (Faustini). O Coro da Igreja Betânia de 
São Paulo, regido por Ephraim Bedda cantou 
Salmo 5 (Bourgeois) e Ó Divino Preceptor 
(York). Os Coros do Ginásio e Misto do JMC, 
regidos pelo Prof. Faustini, Sê, ó Deus, Presente 
(Tchesnekoff), Ò Deus, Eterno Ajudador (Croft).
O Coro da 5ª Igreja Presbiteriana Independente 
de Osasco, sob a regência de Vera B. de Castro, 
cantou Adoramus Te Christe (Mozart) e 
Consolador, as Nossas Mentes (Macfarren).  
O Coro da 3ª Igreja Presbiteriana Independente 
de São Paulo, regido por David Machado 
apresentou-se com Ele a Nossa Dor Sofreu 
(Lotti) e Alleluya Psallat (séc. XIV); e o Coro da 
1ª Igreja Presbiteriana Independente de  
São Paulo, sob a regência do Prof. Faustini 
executou Exultate Deo (Palestrina) e Bendito o 
Cordeiro (Tchaikowsky). A segunda parte foi a 
apresentação da reunião dos Coros, com 
diversos hinos, regidos pelo Prof. Faustini.

Encontramos o programa de um Pequeno 
Festival Coral dos alunos de Regência do 2º e do 
3º ano e de seus Coros, realizado em 14 de 
junho de 1959 Os alunos-regentes eram: 
Ephraim Bedda, Neusa Winnand, Eurípides 
Carvalho, Cirene Giannoni, José Vasconcellos 
Júnior, Umberto Cantoni e Vera B. de Castro.

O II Festival Coral realizou-se durante a 
comemoração do 1º Centenário da Igreja 
Presbiteriana Brasileira (1859-1959). Uma 
apresentação foi realizada no Auditório  
Dr. Waddell do JMC em Jandira e a segunda, no 
Auditório Ruy Barbosa do Instituto Mackenzie, 
na capital. Foi uma programação 
cuidadosamente elaborada e constava na 
primeira parte, da Cantata nº 131 (Bach), 
apresentada pelo coral da 1ª Igreja 
Presbiteriana Independente de São Paulo, com 
solo do baixo Zuinglio Faustini. Da segunda 
parte, cinco coros do oratório Messias (Händel), 
foram cantados pelo coro misto do JMC.  

Da terceira parte, as músicas: Das Profundezas 
(Arcadelt), Sonda, Senhor (Farrant), Salmo 20 
(Goudimel), Senhor, Tu conheces (Purcell) e Eu 
te Exaltarei (Ivanoff); e da quarta parte, o Hino 
do Centenário do Presbiterianismo Brasileiro, 
composto pelo Prof. Faustini, com letra de Mota 
Sobrinho; Deus do Universo (Gatty), Castelo 
Forte (Lutero), Ò Deus, Eterno Ajudador (Croft) 
e Aleluia (Händel), ambas as partes executadas 
pelo grande coral, formado pelo conjunto de  
13 coros de igrejas participantes. A coordenação 
geral esteve a cargo do Prof. Faustini. Os músicos 
e regentes que colaboraram neste evento 
foram: Antonio Girão, Eduardo Ostergreen, 
Ephraim Bedda, José B. Camargo, José 
Vasconcelos Jr., Marilia Pini, Paulo Herculano 
Gouveia, Samuel Kerr, Salvador Ganhoto, 
Tsutomo Nishi, Umberto Cantoni, Vera B. de 
Castro, Vera Quintanilha e Vera Corneitschuk.

Em 1960 foi realizado o III Festival Coral, 
para o Dia do Conceição, com apresentações 
nos mesmos locais do ano anterior. O órgão 
Whinner do Conceição foi inaugurado nessa 
ocasião. Da apresentação do Festival constou na 
primeira parte a Cantata Defende e guarda-nos, 
Senhor, (Buxtehude/Lutero), pelo coro misto do 
Instituto José Manuel da Conceição Na segunda 
parte, a Cantata Jeová comigo está (Buxtehude), 
pelo coro da 1ª Igreja Presbiteriana 
Independente de São Paulo. Na terceira parte 
foram cantadas oito músicas diferentes para  
o Salmo 23, publicadas para este festival.  
Na quarta parte foram cantados por todos os 
coristas, seis coros do oratório Messias 
(Händel). Os coros foram também 
acompanhados pelo famoso quarteto de cordas 
de São Paulo, já mencionado, formado por  
Gino Alfonsi (1º violino), Alexandre Schaffman 
(2º violino), Johannes Olsner (viola) e Calixto 
Corazza (Cello), ao piano estava Dalila A. 
Fernandes que então participava ativamente 
dos eventos musicais do JMC. No programa 
deste Festival há informações sobre o JMC, 
sobre a CEM, sobre o Departamento de Música, 
sobre Cursos de Música Sacra, sobre os 
Festivais Corais e sobre uma Escola de Música 
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Sacra. A notícia é a seguinte: “A Assembléia do 
JMC estuda atualmente o plano para a fundação 
de uma Escola de Música Sacra que deverá 
iniciar seu funcionamento no ano de 1961.  
Será um curso comparável ao clássico, de 3 ou  
4 anos. Os formados neste curso estarão aptos 
para dirigir toda o programa musical da igreja e 
receberão o título de Ministro de Música.”  
Foi esta uma época de grande produção e 
efervescência da música no Conceição. Alunos e 
regentes vinham de outras partes do Estado e 
do Brasil para participar de todos os eventos e 
queriam ter acesso aos materiais produzidos 
para ensaiarem com os seus corais.

O IV Festival Coral foi realizado em 1961 nos 
mesmos moldes dos anteriores. Do programa 
constava: na primeira parte, coro da 5ª Igreja 
Presbiteriana Independente de Osasco que 
apresentou a Cantata Defende e Guarda-nos, 
Senhor (Buxtehude). Na segunda parte, o coro 
misto do JMC executou a Cantata Acordai!  
Os guardas bradam (Buxtehude). Na terceira 
parte, o coro da 1ª Igreja Presbiteriana 
Independente de São Paulo apresentou a 
Cantata nº 4, Jesus por nós cativo (Bach/Lutero), 
e na quarta parte, os corais reunidos cantaram 
músicas extraídas do IV Os Céus Proclamam, 
recém lançado. Os coros foram acompanhados 
pelo quarteto de cordas e pela pianista Dalila A. 
Fernandes e a regência esteve a cargo do  
Prof. Faustini. Não há mais qualquer 
informação sobre a sonhada Escola de Música, 
mas apenas informações sobre cursos eletivos 
de música realizados no JMC e na 1ª Igreja 
Presbiteriana Independente, em período 
noturno e de músicas para coro, já editadas. 

Em 1962, o coro do JMC participou, com 
muitos outros corais das igrejas evangélicas de 
São Paulo, da Campanha de Billy Graham, no 
período de 26 a 30 de setembro. Esta campanha 
de evangelização foi realizada no Estádio 
Municipal do Pacaembu, ocasião em que foi 
formado um Grande Coral de mil vozes para 
colaborar com esse importante evento. O Prof. 
Faustini foi o encarregado de organizar e 
coordenar todo o trabalho musical da campanha.

No dia 13 de outubro, desse mesmo ano foi 
realizado o V Festival Coral no auditório  
Dr. Waddell do JMC. O formato e a programação 
foram diferentes dos anos anteriores.  
A primeira parte constou de um concerto de 
órgão, executado por Samuel Kerr: Concerto em 
Dó Maior (Bach), VI Sonata (Mendelsshon): 
Coral com variações, Fuga e Finale, e Ária da 
Trombeta (Purcell). Na segunda parte foram 
apresentadas músicas publicadas para este 
festival e que, certamente, foram cantadas  
pelos corais do JMC: Aleluia, Amém (Händel), 
Natal (Wells), O Infante Jesus (Yon), Natalício  
de um Rei (Neidlinger) e Salmo 100 (Faustini). 
Na terceira parte, apresentação dos corais de 
Elias Moreira da Silva e Jonas Christensen,  
dois manuelinos, e Alberto Corazza Filho,  
José Vasconcelos Jr. e Victorio Enachev,  
alunos do curso noturno.

Ainda em 1962, no dia 25 de novembro,  
o V Festival Coral foi também apresentado no 
Teatro Municipal de São Paulo, promoção do 
Instituto de Música Sacra Evelina Harper,  
em benefício do Orfanato Betel, entidade de 
assistência social da Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil e sediado em Sorocaba. 
Com pequenas alterações, a programação foi a 
mesma.Vale destacar o registro feito no 
programa sobre o Grande Coral. “Ele é uma 
parte do coral de mil vozes que atuou durante 
as campanhas evangelisticas de Billy Graham 
na cidade de São Paulo. Integram esse coral, o 
Coral Evangélico de São Paulo, os coros da 
Primeira e da Quinta Igrejas Presbiterianas 
Independentes, Coro do Instituto José Manuel 
da Conceição, Coro da Igreja Presbiteriana da 
Penha e elementos dos coros das seguintes 
Igrejas Evangélicas de São Paulo e arredores: 
Adventistas do Sétimo Dia, Batista do Alto da 
Mooca, Batista do Cambuci, Batista da Casa 
Verde, Batista do Ipiranga, Batista Leta, Batista 
da Vila Prudente, Congregacional de Jabaquara, 
Metodista Central, Metodista da Luz, Metodista 
da Penha, Metodista de São Caetano, Metodista 
de Santana, Metodista de Vila Formosa, 
Presbiteriana da Bela Vista, Presbiteriana 
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Betânia, Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, 
Presbiteriana de Santana, Presbiteriana Unida, 
Presbiteriana de Vila Formosa, Presbiteriana de 
Vila Maria, Presbiteriana de Vila Mariana, 
Presbiteriana Independente de Água Rasa, 
Presbiteriana Independente de Franco da 
Rocha e Presbiteriana Independente de  
Vila D. Pedro I.”

O VI Festival Coral foi realizado no dia 12 de 
outubro de 1963, em Jandira. A primeira parte 
constou da Cantata Eu vou em paz deste mundo 
(Buxtehude), apresentada pelo coral da 1ª Igreja 
Presbiteriana. Independente, com solos de 
Loyde A. Faustini e de Giacomo Molina Filho.  
A segunda parte foi a apresentação da Cantata 
nº 122 (Bach), cantada pelo mesmo coral, com 
solos de Zuinglio Faustini, Loyde A. Faustini e 
Trio Faustini (Loyde, João e Zuínglio), sob a 
regência do Prof. Faustini. Na terceira parte 
foram apresentados trechos da Cantata nº 106 
(Bach), pelo Coral Evangélico, regido por 
Alberto Corazza Filho. Na quarta parte foi 
executada a Cantata 131 (Bach), pelo coral da 
Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, 
sob a regência de Zuínglio Faustini que também 
fez o solo de baixo e o Prof. Faustini, solo de 
tenor. Na quinta parte o Grande Coral 
apresentou músicas avulsas, recém editadas, 
como Vere Langores (Lotti), Cristo dos Mortos 
Ressurgiu (Noble), O Senhor é a Minha Luz 
(Faustini) e outros. Todo o programa foi 
acompanhado pelo mesmo quarteto de cordas, 
acima mencionado e pela pianista Dalila A. 
Fernandes. Do programa constam informações 
sobre as músicas editadas, o JMC, o 
Departamento de Música e os Festivais Corais.

Em 1964 o Prof. Faustini voltou para os 
Estados Unidos para completar seus estudos e 
o VII Festival Coral foi realizado no dia do 
Conceição, 19 de setembro, sob a direção geral 
do Rev. Joaquim Silvério Costa (1930-1989).  
O programa assinala o 36º aniversário do JMC e 
constou das seguintes partes: 

Abertura solene
1. Coro dos Formandos de 1964 regido por 

Reinhold F. Ortlied

2. Coro da Igreja Presbiteriana Esperança, 
regido por Irma Oliveira Pessoa

3. Coro misto do Instituto JMC sob a regência 
de Joaquim Silvério Costa. Ao órgão estava 
Manuel Vieira de Castro Jr.

4. Coral Evangélico de São Paulo sob a 
regência de Alberto Corazza Filho que 
apresentou a Cantata 106 de Bach (trad. e 
adapt. do texto feitas pelo regente), tendo 
ao piano Dalila A. Fernandes

5. Conjunto Coral J. S. Bach, da 5ª Igreja 
Presbiteriana Independente de São Paulo, 
regido por Loide N. Senger

6. Coros reunidos, regidos por Joaquim 
Silvério, tendo ao órgão, Manuel Vieira de 
Castro Jr.

O VIII Festival Coral foi realizado no dia  
23 de outubro de 1965, sob a direção geral de 
Rev. Joaquim Silvério Costa. Participaram  
deste evento alguns corais e seus respectivos 
regentes: Jaziel Camargo de Oliveira, Manuel 
Barbosa de Souza e Loide Nobre Senger.  
A abertura do programa constou do cântico  
do Hino Nacional Brasileiro, palavras do 
presidente do Grêmio Literário Castro Alves e a 
execução do hino do Conceição. Na segunda 
parte, participou o coro da Igreja Presbiteriana 
Esperança, de Perus. Na terceira parte cantou o 
coro misto do JMC, que apresentou: Na Tênue 
Luz da Madrugada (Faustini), Bem-aventurança 
(A.Zimmermann), com os solistas Geodi M. de 
Almeida, Almir P. da Silva e Gerson C. Lacerda: 
Invocação em Defesa da Pátria (Villa Lobos), 
solo de Loyde A. Faustini, e Glória a Deus nas 
Alturas (Vivaldi, adapt. J. S. Costa). Na quarta 
parte cantou o coral da Igreja Presbiteriana de 
São Caetano do Sul. Na quinta parte 
apresentou-se o Coral J. S. Bach, da 5ª Igreja 
Presbiteriana Independente de Osasco.  
Na sexta parte foi o coro masculino do JMC  
que cantou Exaltai ao Senhor (Haydn, arr. J. S. 
Costa); Elevo os Meus Olhos (Mendelsshon, 
adapt. E. Harper); Descansa, ó Alma (Sibelius, 
arr. Ream/Salum); Se de Coração vós me 
Buscardes (Mendelsshon, arr. E. Harper), e  
O Senhor é o Meu Pastor (Klein, arr. Zink).  
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Na sétima parte todos os coros reunidos 
cantaram alguns hinos. Destacamos: Litania 
para a Páscoa (Young), Jesus Ressuscitou! 
(Messiter) e a Bênção Aaraônica (Lutkin).  
Os acompanhamentos de órgão foram feitos por 
Manuel Vieira de Castro Jr. e João Marcos Coelho. 

Em outubro de 1967 foi realizado o  
IX Festival Coral sob a orientação geral de 
Joaquim Silvério Costa. As apresentações  
foram realizadas no auditório Dr. Waddell,  
em Jandira e na 1ª Igreja Presbiteriana 
Independente de São Paulo. Nessa ocasião 
comemorava-se o 450º aniversário da Reforma 
Religiosa do Século XVI e o 1º Centenário da 
Igreja Metodista no Brasil (1867-1967). 
Participaram do evento os seguintes regentes e 
seus respectivos corais: Joaquim Silvério Costa, 
Mary Clemie Silvério, Almir Pereira da Silva, 
Aricildo Pereira de Souza e Umberto Cantoni. 
Os acompanhamentos de órgão e piano 
estiveram a cargo de Manuel Vieira de Castro 
Jr., Lígia Pereira de Souza e Seung Suuk Lee.  
Na primeira parte, participaram os coros da 
Igreja Presbiteriana do Brás, da capital, da 
Igreja Presbiteriana da Esperança, de Perus e o 
coro misto do JMC. Destacamos os hinos Aleluia 
ao Salvador, de autoria de Manuel Vieira de 
Castro Jr. Oração (Naylor/adap.Cantoni) e 
Trabalha e Canta, Ora e Confia (Bach/trad.
Salum). Na segunda parte, apresentou-se o coro 
da Igreja Filadélfia, de São Caetano no Sul e na 
terceira parte, o coro da Igreja Batista das 
Perdizes, da capital. Na quarta parte, o coro da 
Igreja Metodista Central de São Paulo 
apresentou a Cantata Defende e Guarda-nos, 
Senhor (Buxtehude). Na quinta parte, todos os 
coros reunidos cantaram: Hino do JMC,  
Cristo Vive (Pablo Soza/adap.Cantoni),  
Hino do Centenário do Metodismo Brasileiro 
(Cantoni/C.Gonçalves), Vós Criaturas de Deus 
Pai (arr. Fichers/trad. J. C. Mota) e o Castelo 
Forte (Lutero). O programa deste festival traz 
ainda, informações sobre o Instituto José Manuel 
da Conceição, sobre o Departamento de Música, 
sobre os Festivais Corais e notícia sobre o  
X Seminário de Música Sacra a realizar-se no 

início de 1968. Nota-se que, pela primeira vez, 
não há qualquer menção explícita à CEM.
Informa apenas que “Os coros do Instituto, os 
conjuntos vocais organizados pelos próprios 
alunos e mais os cultos diários realizados no 
JMC são laboratórios de treinamento para os 
alunos exercitarem e desenvolverem seus 
conhecimentos”. E indica a relação dos corais 
participantes do presente festival, 
acrescentando: ... ”o Coro Misto e o da Caravana 
de Pregadores do Instituto JMC.”

Este foi o último Festival Coral realizado 
pelo Instituto José Manuel da Conceição.

Publicações Corais Religiosas  
Evelina Harper
No início da CEM eram bem escassas as músicas 
corais publicadas para serem utilizadas nos 
serviços religiosos. Observa-se nos programas 
apresentados pela Caravana que D. Evelina 
usava também hinos congregacionais, cantados 
a quatro vozes, dos Salmos e Hinos e do Hinário 
Evangélico como Da Igreja, o Fundamento 
(Wesley), Justo és, Senhor (Mason) e outros  
Só depois da década de 1940 começaram a 
aparecer as primeiras publicações corais 
religiosas, editadas pela Imprensa Metodista e 
que ficaram ligadas à CEM É o caso das  
Coleções de Músicas Sacras e de músicas 
avulsas compostas pelo Maestro Alberto W. 
Ream. Destacam-se dentre elas: Jeová te 
Abençoe, Santo, Santo, Santo e Como uma  
Corça Suspira. Outras músicas, editadas 
posteriormente, foram muito utilizadas, como 
Bênção Aaraônica, de Lutkin, e o Descansa,  
ó Alma (Sibelius).

Foi em 1958 que começou a publicação da 
primeira coletânea de hinos, o primeiro volume 
de Os Céus Proclamam, editado pelo Instituto 
José Manuel da Conceição. Os recursos técnicos 
da época para a publicação de músicas eram 
muito precários, pois as notas musicais tinham 
de ser desenhadas à mão. Esse volume foi 
impresso pela Gráfica das Américas, em  
São Paulo e trazia o histórico de cada um dos 
hinos apresentados.Vale a pena retomar a 
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apresentação deste volume e observar os 
objetivos a que o Prof. Faustini tinha em mente 
quando o lançou: “Todos os hinários publicados 
em português contêm um grande número de 
hinos estrangeiros – ingleses, americanos, 
alemães, franceses, espanhóis etc. Qual a razão 
dessa importação de letras e músicas que não 
são produto nosso e que nem sempre parecem 
estar enquadrados completamente em nossa 
índole? A razão é obvia: É extremamente 
reduzido o número de hinos inteiramente 
nossos – letra e música – e estes hinos 
estrangeiros já têm sido reconhecidos, em toda 
a parte do globo como verdadeiras jóias dos 
hinários cristãos. O conteúdo de seus textos 
inspirados é fruto de verdadeiras experiências 
cristãs, e a beleza e boa qualidade da música a 
que estão geralmente associados, têm exigido a 
tradução dos mesmos para muitos idiomas.”  
O texto continua tratando de poesia escrita  
para hinos e outros tipos de poesia, problemas 
de traduções, ritmos, acentuações e chama a 
atenção para a adequada associação de  
músicas e poesias.

 A publicação da coletânea Os Céus 
Proclamam continuou até alcançar o quinto 
volume. Ela contém 208 hinos, cânticos de Natal 
e de Páscoa, antífonas, intróitos e ofertórios 
para coro misto. Cremos ser a coletânea mais 
conhecida e mais utilizada pelos corais de 
igrejas evangélicas no Brasil. Começaram 
também nessa época, as publicações de músicas 
avulsas que foram editadas pela Casa Vitale, de 
São Paulo. A primeira foi o Salmo 100 (Faustini); 
depois Oh! Entoai a Deus (Hassler) e outras.  
A música era batida em chapa de chumbo, ao 
contrário, para que quando fosse impressa, 
ficasse correta. O revisor foi o Maestro Souza 
Lima, famoso pianista dessa época. Seguiram-se 
Aleluia (Händel), o Hino do Centenário 
Presbiteriano (Faustini). A Redijo, Gráfica e 
Editora Ltda publicou nessa época, a Cantata 142, 
Nasceu-nos um Menino, a Cantata 4, Jesus por 
nós Cativo, ambas de Bach, e reedições de 
músicas avulsas. Logo depois, e durante muitos 
anos, as músicas passaram a ser editadas pela 

Imprensa Metodista que então, já dispunha de 
maquinário especial para datilografar as notas 
das partituras. O que Vigia Israel (Mendelssohn), 
Cristo dos Mortos Ressurgiu (Noble), Buscai a 
Deus (Roberts), O Senhor é a Minha Luz 
(Faustini) foram outras avulsas da época. 

Em 1962, as novas edições de músicas 
apareceram como Publicação Coral Religiosa  
do Instituto de Música Sacra Evelina Harper, e 
depois, Publicação Coral Religiosa Evelina 
Harper, não mais ligadas ao JMC. Como é óbvio, 
o nome é homenagem à missionária que tanto 
fez pela difusão da música coral religiosa no 
Brasil. Com esse nome ficaram conhecidas 
todas as publicações de música sacra editadas e 
produzidas pelo Prof. Faustini desde então. 
Todo o acervo dessas coleções, consideradas a 
maior em língua portuguesa, é administrada 
atualmente, pela Sociedade Evangélica de 
Música Sacra (SOEMUS) e são largamente 
utilizadas por grande parte dos corais ainda 
existentes, principalmente de igrejas 
evangélicas brasileiras.

Seminários de Música Sacra
Em 1959 foi realizado o I Seminários de Música 
Sacra no JMC. O folheto de informações 
esclarece que “Estes seminários são oferecidos 
às pessoas de ambos os sexos, de todas as 
denominações e de idade mínima de 16 anos, 
visando, principalmente, àquelas que têm 
responsabilidades musicais em suas igrejas ou 
as que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos 
no campo da Música Sacra, para melhor servir 
ao trabalho da Igreja.” Para atingir seus 
objetivos, eram oferecidos o estudo das 
seguintes matérias: Regência Coral, Teoria 
Musical, Harmonia e Composição, Canto e 
Prática coral, Harmônio, Música Sacra e o culto 
e Hinologia e Canto Congregacional. Ao chegar, 
o aluno era classificado conforme seu 
conhecimento em música. Além das aulas 
normais, recebia uma programação específica 
para cada dia que constava de recitais de canto 
e de órgão, audições dos principais corais das 
igrejas de São Paulo, concertos no Teatro 
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Municipal e apresentação do coral formado 
pelos participantes do Seminário. Na realidade, 
era um curso intensivo e de tempo integral, em 
que os alunos ficavam “internados” na escola 
para o melhor aproveitamento, e bastante 
práticos porque dava ênfase ao aprendizado e à 
execução de músicas. O coro de alunos e os 
instrumentos disponíveis serviam para os 
exercícios e práticas diárias. Os Seminários que 
se seguiram tinham a mesma estrutura e 
distribuição de aulas e atividades.

Sob a organização e coordenação do  
Prof. Faustini foram também realizados:

 
• II Seminário de Música Sacra (1960)  
• III Seminário de Música Sacra (1961) 
• IV Seminário de Música Sacra (1962)  
• V Seminário de Música Sacra (1963)  
• VI Seminário de Música Sacra (1964)

Nesse mesmo ano retornou ele aos Estados 
Unidos. Quem deu continuidade ao trabalho  
foi o Maestro Umberto Cantoni que chegava  
de volta ao Brasil após o curso no WCC, nos 
Estados Unidos. Cantoni. organizou o  
VII Seminário de Música Sacra em julho de 
1965. Foi um Seminário muito especial,  
pois contou com a colaboração de músicos 
eminentes de igrejas evangélicas e católicas  
da capital e de professores importantes da 
época. As aulas e atividades estavam 
distribuídas no período diurno pelos 
professores de Regência coral e Coro do 
Seminário (Umberto Cantoni); Canto (Zuinglio 
Faustini); Órgão e harmônio (Samuel Kerr); 
Teoria e solfejo (Joaquim Silvério Costa); 
Harmonia e composição (Alphonse 
Zimmernann); e Hinologia e História da  
Música (Renomados Preletores). No período 
noturno, dia 1º de julho, o culto de abertura 
contou com a presença do Rev. William Schisler 
Filho, da Igreja Metodista de São Paulo. Dia 2, 
audição do Coro dos Dominicanos das Perdizes, 
sob a regência do Frei Leão. Dia 3, audição do 
Coral Evangélico, regido por Alberto Corazza 
Filho. Dia 4, audição de órgão, no Instituto 

Metodista de São Paulo, pelo organista  
Dr. Darcy de Araújo Prado. Dia 5, conferência 
sobre o tema; A Liturgia no Contexto da Vida 
Moderna pelo Rev. Henrique Todt Jr. Dia 6, 
primeira conferência do Prof. Isaac Nicolau 
Salum sobre os Principais Problemas da 
Hinologia Evangélica. Dia 7, audição de órgão, 
por Dorotéa Machado. Dia 8, segunda 
conferencia do Prof. Isaac Nicolau Salum sobre 
Problemas Particulares da Hinologia Brasileira. 
Dia 9, audição do coro da 3ª Igreja Presbiteriana 
Independente de São Paulo, sob a regência de 
Samuel Kerr. Dia 10, audição do coro da  
1ª Igreja Presbiteriana Independente de  
São Paulo, sob a regência de Luiz Roberto 
Borges. Dia 12, conferência do Prof. Alphonse 
Zimmermann sobre Grandezas e Misérias de 
um Hinário e audição de canto de Loyde A. 
Faustini. Dia 13, concerto da Pro-Arte de Nova 
Iorque, no Teatro Municipal de São Paulo.  
Dia 14,conferência sobre Alguns Aspectos da 
Música Sacra no Período Barroco pelo Prof. 
Roberto Schnorrenberg, Diretor do Seminário 
de Música da Pró-Arte de São Paulo. Dia 13, 
audição do coro da Igreja Presbiteriana do 
Jardim das Oliveiras, regido por Zuinglio 
Faustini. Dia 16, audição de órgão, por Samuel 
Kerr. Dia 17, encerramento e audição do coro  
de Seminário, regido por Umberto Cantoni. 
Após este evento, não conseguimos mais 
notícias da continuidade deste trabalho, embora 
o programa do Festival Coral de 1967 anuncie a 
realização do X Seminário de Música Sacra.

Músicos e professores de  
música no JMC
Pretendíamos estabelecer uma seqüência  
dos professores de música e seus substitutos, 
que lecionaram no Conceição, mas logo 
verificamos que essa era uma tarefa difícil de 
ser realizada. Mesmo correndo o risco de 
alguma omissão, buscamos o nome dessas 
pessoas, pois todos, de alguma forma,  
deixaram sua marca no trabalho feito.

Relata o Prof. Faustini que, sendo ele ainda 
estudante, D. Evelina convocou os alunos que 
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sabiam um pouco de música para dar aulas de 
harmônio aos interessados. Jaci Maraschin, 
futuro pastor da Igreja Episcopal, músico e 
compositor de hinos, foi um deles. Incluídos 
também estavam Alírio Camilo, futuro  
pastor da Igreja Presbiteriana Independente  
e solista, Joaquim Silvério Costa, futuro pastor  
da Igreja Presbiteriana, músico e regente; 
Magali Marien e Célia Morais. À medida  
que progrediam, esse grupo e seus alunos  
tocavam ou regiam os hinos nos cultos diários 
ou participavam também da parte musical  
das reuniões dos grêmios Miguel Torres e 
Castro Alves.

Nossa própria vivência manuelina nos  
traz à memória, as aulas de música que demos 
no ano de 1950, para a classe de 4ª serie do 
curso regular. Faziam parte da classe Sergio P. 
Freddi, Josias de Almeida, Ruth Beatriz 
Albuquerque, Soroku Suzuki e outros. Seguindo 
orientação de D. Evelina, os alunos deviam ser 
treinados, entre outras coisas, na leitura de 
notas, no solfejo e no ritmo de hinos bem 
conhecidos, nas quatro vozes. Para isso, eram 
utilizados os Hinários Evangélicos que sempre 
ficavam sobre os bancos escolares. Os alunos 
que não alcançavam uma determinada média 
eram submetidos a exames orais, o que  
eles mais temiam.

Quando o Prof. Faustini deixou o  
Conceição pela primeira vez, para estudar no 
exterior, D. Evelina convidou o Rev. Percio 
Gomes de Deus para assumir as atividades 
musicais da escola. Além de ter sido seu aluno 
de canto e o primeiro tenor solista da CEM, o 
Rev. Percio tinha terminado seus estudos 
acadêmicos no Seminário Presbiteriano de 
Campinas.Trabalhou por cerca de dois anos  
no JMC, visitando com a CEM, nesse período, 
igrejas da capital e arredores. Porém,  
por causa da carreira ministerial, deixou a 
escola. Nessa mesma época, era aluno do 
Conceição, José Calixto da Silva que estudara 
música no Instituto Evangélico de Patrocínio, 
em Minas Gerais, e dominava relativamente 
bem o harmônio. Tornara-se auxiliar direto do  

Rev. Percio, ajudando-o nos ensaios dos corais. 
Quando este deixou o Conceição, Calixto 
assumiu os corais da escola até a volta do Prof. 
Faustini. Além de tocar o instrumento, dava 
aulas para principiantes e ficara encarregado 
de cuidar da conservação dos harmônios do 
Conservatório, não perdendo oportunidades  
de treinar, sempre que possível.

Em 1956, quando o Prof. Faustini  
começou a intensificar as atividades musicais  
do Departamento de Música, precisou  
recrutar auxiliares para ajudá-lo nas tarefas 
que se ampliaram. Escolheu seus melhores 
alunos para dar aulas aos principiantes e os 
escolhido foram: o jovem David Machado  
(1937-1996), Vera B. de Castro, Queila B. Costa e 
Maurita Duarte.

 Em 1960, o programa do Festival Coral 
registra que no Departamento de Música 
lecionam os professores João e sua esposa 
Queila, D. Yolanda Jordão Machado e David 
Machado. D. Yolanda (1917-1999), esposa do 
Rev. Joaquim Machado (professor de português 
e vice-diretor do JMC), deu valiosa  
colaboração nas aulas de música aos alunos 
principiantes. Logo depois, David Machado 
tornou-se regente do coral da 3ª Igreja 
Presbiteriana Independente da capital. 
Continuou seus estudos e fez carreira de 
músico e regente de orquestra, trabalhou no 
exterior por muitos anos, alcançando 
reconhecimento internacional. Foi o idealizador 
da Orquestra Sinfônica dos Jovens do  
Mercosul, para estabelecer intercâmbio  
musical entre países da América Latina que 
hoje é uma realidade.

Ainda em 1960, com a aquisição do  
órgão Whinner, foi criada uma classe de  
alunos para o aprendizado desse instrumento. 
Dentre os primeiros alunos estava Dorotéa 
Machado (Kerr) que, logo depois já estava 
tocando o instrumento nas programações de 
Festivais, cultos especiais e outros eventos do 

JMC. Fez carreira como organista, continua 
dando concertos e hoje é, reconhecidamente 
uma das melhores organistas do Brasil, com 
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carreira internacional. Atualmente, é a regente 
do Coral Evangélico de São Paulo, e nesse 
mister tem se dedicado a produzir CDs com 
hinos da nossa hinologia tradicional, com muito 
sucesso nos meios evangélicos. 

Em 1961, aparecem nos programas os nomes 
de Dalila A. Fernandes, Silas Miguel, Jonas 
Christensen, Paul Browne, Isabel Duarte e  
Lícia da Silva Perpétuo. Jonas Christensen 
(1933-1990) foi regente do Coral J. S. Bach da  
5ª Igreja Presbiteriana Independente de Osasco 
por diversos anos. Regeu também o Coral da  
1ª Igreja Presbiteriana Independente de  
São Paulo e de outras entidades não-religiosas. 

Manuel Vieira de Castro Neto também é 
dessa época. Durante seus estudos regulares  
foi aluno do Prof. Faustini e do Rev. Joaquim 
Silvério. Quando chegou ao Conceição já 
conhecia música, e não perdia oportunidade de 
sentar-se ao harmônio e, depois, ao órgão, para 
exercitar hinos e suas próprias composições. 
Deu aulas de música e de órgão a muitos alunos 
do JMC. Tem diversas composições editadas e, 
muitas vezes não são reconhecidas como suas  
porque gosta de usar pseudônimo.

Merecem destaque também, alguns músicos 
que, em alguma época de suas vidas, receberam 
aulas ou lecionaram nos cursos oferecidos pelo 
Departamento de Música do JMC ou mesmo, 
colaboraram para que a música coral religiosa 
se expandisse além das fronteiras da 
Instituição. Incluímos os seguintes nomes:

 D. Dulce Amaral Costa (1913-2006) muito 
ajudou o Prof. Faustini nos ensaios do coral 
misto da 1ª Igreja Presbiteriana Independente 
de São Paulo do qual era o regente titular.  
Foi a fundadora do Coral Feminino dessa Igreja, 
e por dez anos, até que teve condições físicas, 
liderou esse grupo que continua ativo nos 
trabalhos da igreja.

 Vera B. de Castro (Marcondes),  
ainda como professora do Departamento de 
Música, assumiu a regência do Coral J. S. Bach 
da 5ª Igreja Presbiteriana Independente de  
Osasco. Ao final de seu curso, radicou-se na 
cidade de Bauru onde lecionou em diversas 

escolas e desenvolveu importante trabalho 
coral por toda aquela região do estado.  
Por ocasião de sua aposentadoria, foi-lhe 
prestada significativa homenagem por mais de 
quinhentas pessoas que ainda eram seus 
coristas ou coristas de seus alunos. Nessa 
ocasião, o prof. Faustini que esteve presente, 
regeu, no final da cerimônia,  
o Aleluia, de Händel, cantado por todos.

Zuínglio Faustini (1938-1999), com voz 
privilegiada, começou, ainda muito jovem,  
a cantar as árias de baixo do Messias,  
de Händel. Concentrou-se no estudo de canto e 
em 1968 ganhou o 1º lugar no Concurso de 
Canto da classe do Prof. Pierre Bernac,  
em Paris, França.Deu muitos concertos e 
participou de óperas nas principais capitais do 
Brasil e do exterior. Foi regente do coral da 
Igreja Metodista do Itaim Bibi e, por muitos 
anos, do Coral da Igreja Presbiteriana do  
Jardim das Oliveiras, ambas em São Paulo 
Regeu outros corais em São Paulo, no Rio de 
Janeiro e em Brasília.

Alberto Corazza Filho foi regente do coral  
da 1ª Igreja Presbiteriana Independente,  
da Igreja Unida e do Coral Evangélico, todos de 
São Paulo. Embora tenha dedicado muitos anos 
de sua vida à música sacra, desviou seu 
interesse para outra área de atuação onde 
permanece até hoje.

 Queila Costa Faustini (1932-1998) foi  
esposa dedicada que muito colaborou com o 
Prof. Faustini em seu ministério de música. 
Estava sempre pronta a acompanhar ensaios e 
apresentações corais e a auxiliar cantores 
iniciantes em suas apresentações nos festivais 
corais, cultos e reuniões especiais. Deixou 
profunda impressão em seus alunos de música 
no Conceição. Foi, por muitos anos, organista  
da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de  
São Paulo e de outras igrejas evangélicas. 

Elias Moreira da Silva matriculou-se no  
JMC especialmente para estudar com o  
Prof. Faustini. Enquanto ali esteve, participou 
de todas as atividades corais e musicais da 
escola, e também regia o coro da Igreja Batista 
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de Itapevi, São Paulo. Foi regente do Coral da  
1ª Igreja Batista em São Paulo. Com bolsa de 
estudos foi para o Southwestern Seminary, no 
Texas, nos Estados Unidos, onde obteve o grau 
de Mestre em Música. Graduou-se também em 
Teologia pelo Seminário Batista do Norte. Tem 
se destacado no trabalho de coral de meninos e 
também nos corais litúrgicos, especialmente 
das Igrejas Batistas.

Hope Gordon (Silva) revelou-se uma 
excelente letrista, não apenas da Opereta, mas, 
sobretudo de alguns hinos que ficaram bem 
conhecidos na hinologia evangélica. Citamos o 
Glória a Ti, ó Cristo (1956), publicado no V Céus 
Proclamam e o Tu és Fiel, Senhor, traduzido  
com J. Sutton e L. Bueno (1960), incluído em 
alguns hinários. 

Sueli Cavalcanti (Jardim), Dinayde Rocha 
(Ferraz), Josemar Lopes Guimarães,  
Vera Quintanilha (Cantoni), Ephraim Bedda, 
Herbene de Barros, Paul Brown, José Vasconcelos 
Jr., Victorio Enachev, Cirene Giannoni e muitos 
outros são pessoas que aparecem como 
professores ou alunos dos cursos de música e 
de regência e que até onde fomos informados, 
muito trabalharam, ou ainda trabalham com a 
música nas suas próprias igrejas.

Isaac Nicolau Salum (1913-1993) merece 
destaque especial. Não foi músico, mas foi um 
ilustre manuelino que deu uma inestimável 
contribuição à hinologia e à música sacra 
brasileira. Foi um excelente tradutor de hinos 
para o português e deixou um acervo valioso  
de traduções de hinos, poesias e de letras 
próprias, algumas registradas nos principais 
hinários evangélicos. Produziu também um 
número expressivo de poesias, muitas delas  
não publicadas. São suas as traduções dos 
hinos: Descansa, ó Alma (1940), Surgem anjos 
proclamando, (1942), Dissipa a névoa (1945), 
Ó Fronte ensangüentada (1958), Cristo, 
Esperança Nossa (1958), e letras próprias de 
Repousa Tranqüilo (1942) e Ao Nascer, Quem o 
diria (1943), entre tantos outros. De formação, 
foi teólogo e filólogo. Fez carreira na 
Universidade de São Paulo onde foi Professor 

Titular de Filologia Românica até sua 
aposentadoria em 1983.

De 1965 em diante, até o fechamento da 
escola, o ultimo professor de música foi o  
Rev. Joaquim Silvério Costa. Estudou no JMC 

durante sete anos, quando foi aluno de  
D. Evelina e de Prof. Faustini. No seu período 
de estudante, dirigiu, por vários anos o Grupo 
Missionário Apóstolo Paulo onde desenvolveu 
sua experiência em regência. Bacharelou-se em 
teologia pelo Seminário Presbiteriano de 
Campinas e, após ter trabalhado em diversas 
igrejas, voltou ao JMC para substituir o  
Prof. Faustini na direção do Departamento de 
Música. Como vimos acima, deu continuidade à 
realização de Seminários de Música Sacra, de 
Festivais Corais e levou a CEM a diversas igrejas. 
Além de outras atividades musicais fora do 
Conceição, Joaquim Silvério participou dos 
trabalhos da Comissão do Hinário Novo Cântico, 
da Igreja Presbiteriana do Brasil.

O Canto de Cisne
Não deixa de ser irônico constatar que o 
encerramento das atividades do Conceição 
tenha sido marcado também por uma  
atividade musical. Foi a gravação de um disco 
de hinos, a música sacra que o tornou tão 
conhecido e celebrado pelos seus anos de 
existência. O JMC começou suas atividades 
musicais com um coro masculino formado  
pelos onze primeiros alunos matriculados.  
E encerra a sua história com um coro masculino 
constituído de onze rapazes.

Após o fechamento do JMC, mais um LP foi 
produzido pelo Prof. Joaquim Silvério com a 
última Caravana Evangélica. Foi o LP Elevo os 
meus olhos. São suas palavras na capa. “Com 
esta gravação, queremos oferecer a toda a 
Família Manuelina, bem como a todo o povo 
evangélico, a oportunidade de ter uma 
lembrança derradeira do Conceição que, após 
43 anos de inestimável serviço prestado ao 
evangelismo pátrio, encerra suas atividades. 
Após 43 anos de lutas, sacrifícios e renuncia de 
todos. É nossa última homenagem ao casal 
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Harper, em gratidão por tudo o que fizeram em 
benefício do nosso JOTA.” 

Esclarece ele que, paralelamente à CEM, 
funcionava também no Conceição a Caravana 
Evangélica de Pregadores que realizava o 
ministério da palavra. Nos últimos anos,  
as duas caravanas foram fundidas, resultando 
na gravação que foi realizada à época.
Participaram dessa gravação histórica,  
sob a regência do Rev. Joaquim Silverio: 
Ewerton Gomes (MG), Minoru Hirota (Japão), 
Edmar Moreira do Nascimento (GO), Paulo 
César Silva Rodrigues (MG), João de Souza 
Matos (MG), Iésio de Souza (BA), Rev. Dorival 
Xavier de Oliveira (SP), Capelão e Orientador  
do grupo; Daniel Martins Teles (SP), o solista,  
Dário Aredes (SP) e Clemir de Oliveira  
Silva (MG).  O acompanhamento ao órgão,  
de alguns hinos, foi confiado a Manuel Vieira  
de Castro Neto.

O repertório que ficou gravado é o seguinte:

FACE A

Elevo os Meus Olhos (Mendelsshon),  
Anseios dos Céus (Fluiter), Santo é Nosso Deus 
(Schubert), Deus é amor (Scott), Vem, Ó Vem a 
Cristo (negro espiritual), Sombras, Deus está 
nas Sombras (Smith) e Os Céus Declaram a 
Glória de Deus (Beethoven).

FACE B

Ó Formoso Cristo (mel. Sileciana), Eu Quero 
que Minha Vida Seja (negro espiritual), De Toda 
a Terra (Haydn), Cristo Guarda Sempre  
(negro espiritual), Grata Memória (Fleming),  
Se Conheceres a Jesus (Ashley) e Se de Coração 
vós me Buscardes (Mendelsshon).

Loyde Amália Faustini
26 de março de 2007
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Westminster Choir College foi 

a concretização de um sonho do grande maestro 

e instrutor vocal, Dr. John Finley Williamson. 

Ele era regente da Igreja Presbiteriana 

Westminster, em Dayton Ohio, em 1920, numa 

época em que a maioria das igrejas não tinha 

corais voluntários, mas quartetos de cantores 

profissionais pagos e que pouco se interessavam 

pelo louvor e a adoração no culto. O coral dessa 

igreja tornou-se logo conhecido nacionalmente, 

pela excelência do trabalho de seu regente e 

pelo nível profissional e de grande disciplina e 

competência. O Dr. Williamson cria ser possível 

desenvolver corais de nível profissional igual ao 

seu, em todas as igrejas, contando apenas com 

coristas voluntários. Ele foi excelente professor 

de canto e regência coral e desenvolvia em seus 

coristas não só a técnica de cantar ou reger, mas 

também de compreender melhor o papel da 

música no culto e desenvolver sua própria 

liderança, para que pudessem ensinar a 

outros. Movido por este sonho, ele fundou, em 

1926, o Westminster Choir School, uma escola 

de música na igreja Presbiteriana Westminster, 

com um curso que durava três anos.  A partir 

dessa época, os primeiros alunos que se 

formaram foram chamados pela primeira vez 

de Ministros de Música, sendo esta a origem 

Ainda algumas palavras...

desse termo tão comum em nossos dias. Com o 

crescimento, a escola se mudou, em 1932, para 

Ithaca, New York, e passou a ser parte do  

Ithaca College, oferecendo a partir de então o 

Bacharelado em Música, e após 1934,  

o Mestrado.  Desde o início, o Coral Westminster 

fazia grandes tournés, não só nos Estados 

Unidos, mas também pela Europa, Japão e 

muitos outros países.  Uma das coristas do  

Dr. Williamson, a Sra. Talbot, que era riquíssima, 

e apaixonada pelo canto coral, construiu um 

campus inteiro, com dormitórios, refeitório, 

salas de aulas, tudo em magnífica arquitetura 

colonial,  na cidade de Princeton, onde 

o Westminster Choir College passaria a ser 

sediado. Assim ficaria mais perto das grandes 

orquestras de New York, Philadelphia, 

Baltimore, com as quais freqüentemente se 

apresentava. Em 1939, quando o coral voltava 

de uma grande excursão à Rússia, as chaves  

do novo campus foram  entregues ao  

Dr. Williamson, e a escola se mudou de Itacha 

para Princeton, New Jersey. O coral sinfônico do 

Westminster podia agora se apresentar não só 

com as grandes orquestras, mas também com os 

grandes maestros, como Toscanini, Ormandy, 

Bruno Walter, Bernstein, Stokowsky, Masur, 

Muti, Robert Shaw, Ozawa, Zubin Mehta, e 

O Westminster Choir College exerceu grande influência  
sobre Evelina Harper, e posteriormente sobre seu aluno  

João Wilson Faustini, que lá também estudou. Solicitamos que  
ele escrevesse sobre a instituição e esclarecesse algumas 
questões que se depreendem dos textos de sua professora.

Depoimento de João Wilson Faustini
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muitos outros. Apresentou-se também com 

orquestras que visitaram os Estados Unidos, 

como a Filarmônica de Berlim e de Viena. 

Alunos do mundo inteiro vinham estudar no 

Westminster, especializando-se em canto, 

regência ou órgão.  O canto coral no 

Westminster sempre foi o seu ponto forte,  

e o que lhe deu fama internacional.  Mais 

recentemente o Westminster passou a ser parte 

da Rider University, de Lawrenceville,  

New Jersey, mas ainda permanece no seu 

campus de Princeton. Passou a oferecer também 

cursos de Educação Musical, que não constavam 

dos currículos anteriores. 

AssociAção Alumni/Ae 
Pergunta 

João Wilson FAustini
Responde

AssociAção Alumni/Ae 
Pergunta 

João Wilson FAustini
Responde

etc. do povo de Deus. Deve ser 
fruto dos lábios que 
confessam a Cristo como 
Senhor. A música pode ser um 
exemplo vivo de que o 
Senhor é digno do melhor 
que lhe podemos oferecer.

3. Como era a música nas 
igrejas evangélicas na 
década de 1930, quando 
começa a CEM?
JWF – Era quase inexistente e 
muito pobre. Não havia 

pessoas treinadas em música ou no canto. 
Salmos e Hinos e mais tarde Aleluias e Cantor 
Cristão eram os únicos hinários. O material 
para coral era quase inexistente, e o que 
havia era de má qualidade. Não havia livros 
de hinos, músicas ou coletâneas para coros.
Faltava desenvolver uma filosofia que 
enfatizasse o importante princípio bíblico do 
melhor para Deus, como as primícias, o 
cordeiro sem defeito, o mais valioso material 
para a construção do templo de Salomão, etc. 
A melhor música, no melhor espírito, é o 
mais desejável.  

1. O que entendia Evelina 
Harper por boa música? 
JWF – Entendia (e assim se 
entende até hoje) como 
excelência em tudo: por 
exemplo, a música dos 
grandes mestres, bem escrita, 
de acordo com as regras 
clássicas de harmonia, na 
qual predominam a estética, a 
arte e o bom gosto. Os textos 
são verdadeiras obras 
literárias, a performance é 
normalmente com vozes 
treinadas na arte do canto. A boa música na 
igreja tem muito a ver com o seu propósito 
ou papel no culto.

2. Em que consistiria o verdadeiro 
lugar da música no culto? 
JWF – O verdadeiro papel da música no culto 
não consiste em exibição artística, como em 
um teatro, para entreter os ouvintes. Ela exerce 
o papel de criar um ambiente reverente e 
propício à adoração. O coral, particularmente, 
cumpre a função sacerdotal, por ser a 
expressão do louvor, da súplica, confissão e 

Evelina Harper
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Barueri, Linha Sorocabana     

São Paulo, Brasil

12 de fev. de 1928

Querida gente:

Estou aqui completamente só, hoje outra vez, porque o Roy foi à cidade 

de novo ontem à noite. Ele pregou esta manhã e espera passar o dia de 

amanhã nos laboratórios de física e química do Mackenzie, reunindo 

material que usará nas duas primeiras semanas de trabalho no 

laboratório. Com certeza ele está lecionando ciências com dificuldades.

Tivemos uma semana atarefada. Já contamos a vocês que ambos,  

o Mackenzie e a Escola Americana em Curitiba, começaram suas aulas 

com apenas três alunos, não é? Dr. Waddell tem dito que aposta que esta 

escola também começará com três. Na quarta-feira, no culto de abertura, 

havia exatamente três alunos presentes! Naquela mesma tarde, entretanto, 

chegou mais um. Por enquanto esse é o nosso corpo estudantil, mas ainda 

estamos esperando definitivamente mais sete rapazes. Então, onze no 

primeiro ano não é nada mau. Eles representarão a Igreja Presbiteriana 

do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente e a Congregacional. Eles 

vêm de diversas escolas evangélicas do Brasil. Eu gostaria que vocês 

pudessem vê-los. Eles são tão iguais aos rapazes universitários americanos – 

às vezes completamente doidos. Tão logo tenhamos tempo, queremos tirar 

uma porção de fotos do exterior e do interior de nossa casa e de outros 

prédios, para que vocês possam ter idéia de como tudo é por aqui.

Carta de Evelina Harper  
a seus pais nos EUA

Tradução de João Wilson Faustini
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O Roy está muito ocupado, com 19 horas semanais de ensino (primeiro 

e segundo anos de Grego, primeiro e segundo anos de Física, Química e 

Fisiologia), além de pregar quase toda semana. Eu tenho uma variedade 

de tarefas. Faço todo o trabalho doméstico, com exceção de lavar e 

passar as peças de roupa grandes. Devo ter uma classe de inglês para os 

alunos que não têm inglês suficiente, para poder ler com mais facilidade 

os livros de estudos de outras matérias em inglês. Depois então tomarei 

conta de toda a música. Dr. Waddell quer que eu espere umas duas 

semanas para ver quanto tempo os rapazes terão, mas provavelmente 

teremos um ensaio por semana à noite, diversos alunos principiantes de 

piano e alguma aula particular de canto. Uma das tarefas que exigem 

minha atenção constante (e que deve acabar um pouco com a minha 

distração) é tocar o sino para as aulas. Sim, eu sou o “sino elétrico”. 

Das 7h30 da manhã até as 12h15, todos os dias, eu bato com um martelo 

num pedaço de ferro que temos dependurado na frente de nossa varanda. 

Uma batida é o sinal para terminar uma aula e duas batidas para iniciar 

a aula seguinte. Temos cultos às 9h15 em nossa sala de visitas, onde 

podemos usar o piano. É muito divertido, até que deixe de ser novidade. 

Oh, sim, esqueci-me de dizer que os rapazes vão organizar uma 

cooperativa de alimentos, na qual esperam poder pagar por todas as 

suas despesas. Dr. Waddel tem bastante trabalho aqui para eles se 

manterem sempre ocupados, trabalhando inicialmente três horas por dia. 

Também espero poder empregá-los nos trabalhos mais pesados da casa. 

Eles serão pagos um tanto por hora, que irá para o fundo da cooperativa 

– não para eles pessoalmente. Também plantarão e cuidarão de suas 

próprias verduras. O Dr. Waddel disse que vai sugerir a eles que indiquem 

um tesoureiro para controlar os fundos. Cada um fará um depósito de 

cerca de trinta e cinco dólares no começo, e no final do ano receberá sua 

porção do que sobrar na reserva. Quero ver como isso funciona.

Evelina Harper
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urante o ano passado meu 
trabalho no JMC foi o mesmo que nos anos 
anteriores, isto é, música e contabilidade para  
a escola e associações de alunos.

Cada ano as necessidades dos alunos no 
campo da música ficam mais evidentes, e 
sentimos que precisamos capacitá-los melhor 
para o serviço que os espera ao deixarem a 
escola. Nos anos anteriores tem sido um grande 
desaponto vê-los deixando a instituição, depois 
de gastar tanto tempo e energia nas aulas de 
harmônio e saber que depois não poderão 
continuar este estudo ao irem para o seminário. 
Creio firmemente que cada um dos sete alunos 
que receberam aulas neste ano irá usar no 
futuro tudo o que aprendeu. Foi decidido, no 
início deste ano, incluir-se no currículo do 
primeiro ano um curso obrigatório de teoria, 
com prática nos fundamentos da música 
(compasso, escalas, acordes, treino auditivo, 
escrita musical, interpretação, canto em 
harmonia, regência coral e congregacional, 
métrica dos hinos, etc.) Deste modo, todos os 
alunos terão oportunidade de aprender, e os 
melhores serão escolhidos para aulas 
particulares no ano seguinte. Participar do  
coral também dependerá do aluno ter boas 
notas no curso.

A história do curso de música começou dois 
anos atrás (1932) e tem mudado um pouco na 
sua estrutura.  Praticamente nenhum dos 
alunos tinha qualquer tipo de formação  
musical para, de fato, tirar proveito das aulas.  
Neste ano foi incluída uma aula por semana de 

Relatório de Evelina Harper 

apreciação musical, para que os alunos 
pudessem ouvir discos tocados na vitrola.  
Alguns destes foram escolhidos para ilustrar os 
vários períodos da história da música, os 
diferentes tipos e formas de composições 
musicais e as obras dos grandes mestres.  Creio 
que isto deu aos alunos uma melhor idéia do 
que é boa música, e os capacitou a pelo menos 
reconhecê-la, quando a ouvirem.  Queremos 
agradecer a Mrs. Waddell e Miss Grotthouse 
que tão generosamente emprestaram seus 
discos e vitrola para essas aulas.

O coro de rapazes se apresentou diversas 
vezes na cidade, cantando em inglês na Igreja 
Fellowship de São Paulo, e em português num 
Congresso da Mocidade e na formatura. Nesta 
os rapazes cantaram muito bem um coro da 
“Criação” de Haydn, e o coral misto cantou uma 
tradução de “Beautiful Savior” (Formoso Cristo), 
uma melodia do século XII, um dos coros 
cantados na Convenção Mundial de Escolas 
Dominicais no Rio de Janeiro. 

Ao ajustar as contas pessoais dos alunos no 
final do ano, foi espantoso notar como a 
comunidade do JMC vive tão semelhante ao 
resto do mundo – “lavando a roupa uns dos 
outros”, como diz o provérbio.  Trinta e quatro 
dos rapazes trabalharam durante o ano para 
ajudar nas despesas. Os lucros individuais foram 
de 9$600 a 464$700. Lucros coletivos somaram 
5.558$400, o que representa 40% das despesas 
da associação dos rapazes.  Este trabalho dos 
jovens cobre uma vasta área de atividades, tais 
como dar aulas para os calouros, cuidar da 

Para a Junta de Missões Estrangeiras 
da igreja Presbiteriana dos EUA e  

Missão do Sul do brasil – 1�34
Tradução de João Wilson Faustini
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biblioteca, matar formigas, tocar o sino para as 
aulas, plantar arbustos e árvores, fazer cerca 
nova, colher e vender verduras, construir uma 
cozinha pequena para um aluno casado, cuidar 
da casa de Dr. Waddell em sua ausência, varrer 
as salas de aulas, cozinhar, bombear água, 
encerar o assoalho, cortar a grama, pulverizar as 
árvores frutíferas, fazer todo tipo de conserto na 
propriedade, realizar trabalhos de carpintaria, 
lavar panelas, cortar cabelo, instalar novo 
sistema para água, pintar paredes, fazer ternos 
(havia três alfaiates entre os alunos deste ano) e 
lavar janelas.  Tudo foi pago pelos calouros, pela 
escola, pela associação ou pelos professores, de 
acordo com os trabalhos.

Quando pensamos nos muitos rapazes que 
estão aqui conosco e que não poderiam estar 
em nenhuma outra escola, sentimo-nos muito 
felizes em poder dar-lhes esta oportunidade.  
E ver a obra para o avanço do Reino, que os 
alunos já estão fazendo, enche o nosso coração 
da maior satisfação e alegria.

Encerro este relatório com uma oração de 
ação de graças e louvor ao bondoso e ajudador 
Pai Celestial, que nos tem dado força para as 
tarefas de mais um ano, com o pedido de que 
Ele abençoe e use para a Sua glória o que tem 
sido feito. 

Evelina Harper
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esde a última reunião da 
Missão até nossa volta ao Brasil em março,  
os dias foram cheios: estudando, fazendo 
palestras e nos preparando para a volta ao 
campo, com as visitas costumeiras ao médico, 
ao dentista e fazendo compras.  Nossa licença, 
especialmente nos últimos seis meses, foi útil 
de muitas maneiras, e somos muito gratos aos 
membros da Junta, aos amigos, em diversas 
partes dos Estados Unidos, aos obreiros 
cooperadores no campo, e a todos que  
ajudaram para que fosse assim.  O estímulo de 
ter estudado com bons professores, tanto em 
Princeton como em San Anselmo, as alegres 
reuniões de família, os contatos feitos nas 
igrejas, renovando velhas amizades e fazendo 
outras novas, matando saudades do Brasil 
quando falávamos dele, nas palestras ou fora 
delas, os contatos sociais com pessoas de 
interesses comuns e, acima de tudo, as 
“experiências de topo da montanha” durante  
o ano, nos deram novo ânimo e força para  
voltar ao trabalho que se tem tornado muito 
querido para nós. 

Chegar após o início do ano letivo não é  
bom para os professores nem para os alunos. 
Sentíamos como se estivéssemos procurando 
compensar pelo nosso atraso até o fim do ano!  
Apesar disso, damos graças a Deus por um 
ótimo ano, cheio de bênçãos e de experiências 
que nos deram satisfação.

Meu tempo tem sido dividido entre o ensino 
de música no JMC, o ensino dos meus próprios 
filhos, o cuidado com a casa e a disponibilidade 

Relatório de Evelina Harper 

para qualquer outro serviço em que possa ser 
útil na escola e na vizinhança. Quando a gente 
tem tanta oportunidade para servir é difícil 
aceitar que somos apenas um e não cinco!  
A citação encontrada na “Seleções” de que  
“a imaginação foi dada ao homem como 
compensação para o que ele não é, e o senso  
de humor, para consolá-lo pelo que ele é”,  
pode muito bem ser aplicada aos missionários. 
É bom ver tudo que poderia ter sido feito,  
sem entregar-se ao desânimo, porque, 
comparativamente, é pouco o que podemos 
realmente fazer.  

Houve um interesse pela música neste ano, 
como nunca antes. Fiquei muito contente em 
ver o progresso feito por diversos alunos de 
harmônio durante nossa ausência. Um deles até 
se tornou professor e deu aulas para outro 
estudante.  Até o fim do ano as aulas 
particulares foram dadas a dez novos alunos,  
e a dois outros, por mais ou menos dois meses. 
Quatorze alunos, sem contar os principiantes 
deste ano, haviam tocado em nossos cultos 
diários até o final do ano, se revezando 
semanalmente. Trouxemos conosco um 
harmônio portátil dos Estados Unidos, e os três 
antigos foram reparados.

As aulas de teoria e solfejo foram 
habilmente ministradas por D. Theodolina Lima 
Salum até a nossa chegada em abril. Neste ano 
a classe teve mais prática e menos teoria do que 
nos anteriores – bom para os principiantes, mas 
menos aproveitável para aqueles mais 
adiantados e com mais experiência em música.

Para a Junta de Missões Estrangeiras  
da igreja Presbiteriana dos EUA e 
Missão Central do brasil – 1�3� 

Tradução de João Wilson Faustini
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O coral de 50 vozes deu muita alegria.  
Neste ano recebemos novos alunos e a maioria 
do coral era de gente nova. A melhora durante 
o ano foi surpreendente. No final eles cantaram 
admiravelmente bem, considerando sua pouca 
experiência.  Neste ano o coro fez diversas 
viagens de fins de semana a igrejas em São 
Paulo e cidades do interior do estado.  Desde 
julho o coral cantou músicas especiais de uma  
a quatro vezes em 29 cultos, tomou parte em 
dois programas lítero-musicais e participou de 
um programa de rádio em São Paulo, chamado 
“Hora Espiritual”. Essas viagens beneficiaram 
tanto as igrejas como o JMC, e foram de valor 
inestimável para os próprios alunos, não só 
espiritualmente, mas também culturalmente.  
Duas viagens importantes foram feitas a 
Sorocaba, por ocasião da reunião do Sínodo  
do Sul da Igreja Presbiteriana, e a Campinas, 
para participar da festa do aniversário do 
Seminário Presbiteriano.

Mais convites para cantar do que podíamos 
atender foram recebidos neste ano. Espero que 
no vindouro tenhamos uma classe de Hinologia 
e Regência, para satisfazer a necessidade 
presente do grupo e para preparar líderes  
para visitar igrejas dos subúrbios de São Paulo.   
As aulas de Regência ensinarão como usar o 
diapasão, visto ser ele mais barato e fácil de 
carregar do que um harmônio portátil.

Apesar de ser muito importante ter bons 
coros se apresentando nas igrejas, o coro canta 
a mensagem para que a congregação participe 

ouvindo, em adoração. Estamos muito desejosos 
de que os alunos tenham uma visão clara do 
papel vital que a música pode ter no culto, e 
ansiosos por capacitá-los a fazer do canto 
congregacional o que deveria ser. Com isto em 
mente, ensaiamos semanalmente todos os 
alunos durante os cultos matinais, o que tem 
resultado numa melhora muito grande no modo 
de cantar, fazendo dos hinos do culto expressão 
dos seus verdadeiros significados. 

Um fato interessante que se seguiu à nossa 
viagem a Sorocaba, foi a visita de uma comissão 
oficial do Sínodo, composta de três ministros e 
dois presbíteros. No final do culto, no qual todos 
eles falaram, um dos nossos rapazes perguntou 
a um dos pastores se ele se lembrava dele. Ele 
respondeu que não. Quando o rapaz contou que 
era o menino que, seis anos antes, tinha atirado 
pedras e quebrado as janelas do templo onde 
este ministro era pastor, e que agora era um 
candidato ao Ministério Evangélico, os dois se 
abraçaram, visivelmente emocionados.  O pastor 
nada sabia a respeito da conversão do rapaz, 
nem por onde ele andava.

Concluo este relatório dando graças a Deus 
por Sua ajuda, pedindo que Ele abençoe o que 
foi feito de acordo com a Sua vontade, 
permitindo que haja frutos para o avanço do 
Seu reino.

Respeitosamente apresentado,

Evelina D. Harper  
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São Paulo, 8 de novembro de 1957

Querido João,

Vou escrever em inglês, se você não se importar. É mais rápido.

Primeiramente, quero agradecer-lhe muito por me mandar o texto da 

“Oração de Ação de Graças” holandesa. Eu o entreguei a Jorge Mota, 

que iria entrar em contato com... Obrigada também por se interessar pelos 

primórdios da CEM (Caravana Evangélica Musical). Ontem à noite 

apanhei um envelope grande de programas guardados durante todos 

esses anos, e senti muita saudade. Gostaria de poder dizer a você da 

satisfação e alegria que tenho ao ver o trabalho que vem realizando tão 

bem, construindo sobre as bases que nós fizemos. 

O JMC, como sabe, foi fundado no dia 8 de fevereiro de 1928 (no ano 

que vem completará o 30º aniversário). Naquele primeiro ano eu tinha 

um coro pequeno, composto de 11 rapazes que se matricularam durante o 

ano. Não me esqueço da primeira vez que eles cantaram em São Paulo, na 

Igreja Presbiteriana de Bela Vista!  Em 1929 chegaram mais alguns 

rapazes, mas viajei para os Estados Unidos em agosto, para aguardar o 

nascimento da Annabel, em novembro daquele ano. Deixei o Roy 

encarregado do coro. Eles cantaram sob a batuta do Roy na primeira 

formatura do JMC, em novembro de 1929. Tenho os programas antigos 

da formatura a partir de 1933, quando as moças estavam incluídas.  

Elas vieram para o JMC em 1930. Então, em março de 1938, voltamos de 

Carta de Evelina Harper  
a João Wilson Faustini

Tradução de João Wilson Faustini
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licença aos Estados Unidos e eu fiz o meu primeiro contato com o 

Westminster Choir College (Universidade Coral Westminster). Como os 

meus sonhos do que a música sacra deveria ser se cumpriram ao ouvir os 

alunos e professores do Westminster cantar, e que visão nova dos 

métodos de ensino essa experiência me deu! Naquela primavera cantei no 

coral e assisti as aulas dadas pelo Dr. Williamson, de Regência e Canto, 

como ouvinte. No outono fiz diversos cursos com o Dr. John Milton Kelly, 

em San Anselmo, e aulas de canto com a Sra. Kelly. Em março de 1939 

Roy e eu participamos de uma viagem com o coral de San Anselmo com o 

casal Kelly, às vésperas de nossa volta ao Brasil. Essa experiência nos deu 

a idéia de fazer, quando voltássemos ao JMC, uma caravana evangélica 

musical (CEM), para inspirar as igrejas brasileiras com um novo 

conceito sobre o poderoso uso da música a serviço do Senhor. (E agora 

Deus está usando você para fazer este sonho cada vez mais real!)

Ao regressarmos em abril de 1939, comecei a trabalhar com o coro 

para ver o que poderíamos ainda fazer naquele ano. Era realmente o 

início da CEM, mas ainda não tínhamos este nome até o ano seguinte.  

Abaixo está uma relação que registrei num caderno:

1. Sínodo Meridional, Igrejas Presbiterianas e Presbiterianas 

Independente, Hospital Evangélico, em Sorocaba: 8 e 9 de julho de 1939

2. Fellowship Church e Igreja Unida de S.Paulo: 16 de julho de 1939

3. Igreja Presbiteriana Independente de Osasco: 27 de julho de 1939

4. 4ª Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Metodista Central e 

Rádio Cruzeiro do Sul – São Paulo: 13 de agosto de 1939

5. Parnaíba: 17 de agosto de 1939

6. Seminário Presbiteriano de Campinas, Igreja Presbiteriana, Igreja 

Presbiteriana Independente e Igreja Metodista – Campinas: 8 e 9 de 

setembro de 1939

7. Igreja Presbiteriana Independente e Metodista do Brasil 

(Não diz onde – N.T.): 29 de outubro de 1939
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8. 1ª Igreja Presbiteriana Independente e Igreja Unida – Sao Paulo: 5 de 

novembro de 1939

9. Formatura em São Paulo (Não diz onde, mas creio que foi na Igreja Unida – N.T.) – 

10 de novembro de 1939

Em anexo você encontrará os programas de 1949 em diante. Estive de 

licença em 1946 até agosto de 1947. Passei o ano letivo de 1946-1947 no 

Westminster Choir College, e aprendi muito! Por isso não houve CEM.  

Em 1949 a saúde não me permitiu sair com o coral, para meu grande 

desaponto. Você pode guardar estes programas. Não acha que  

deveria guardá-los junto com aqueles que você está colocando nos 

arquivos da escola?

Em 1940, 41, 42 e 43 o coral da Igreja Metodista Central e o coral  

do JMC se uniram em quatro festivais anuais de música coral naquela 

igreja. Tenho os programas dos três primeiros anos. Mr. Albert Ream 

organizava e regia os programas. O coro dele tinha mais vozes femininas 

e o nosso masculinas, então os dois juntos faziam um conjunto lindo de 

mais de 100 vozes. Dá saudades!

Estou enviando a você alguns recortes de jornais que tenho de nossas 

viagens. A coisa que mais me alegra é que em todos eles o coro parece ter 

realizado o seu propósito de transmitir uma mensagem espiritual. Achei 

que você teria interesse especial no artigo sobre a entrevista com o 

professor Efisio Anedda, professor da Martha.

Nós fizemos as togas em 1942, como você pode ver nos programas. 

Estou maravilhada em ver como ainda estão bem conservadas! Creio que 

os Reams tentaram usar togas em Juiz de Fora antes de 1942, mas não 

tenho certeza, só eles podem confirmar isto. Sei que receberam críticas 

desagradáveis quando usaram suas lindas togas de veludo e cetim do 

Westminster Choir (que as usavam quando eles eram membros). O coral 

do Colégio Adventista também usava togas, mas creio que começaram só 

depois de 1942. Pelo menos as nossas foram as primeiras a viajar pelo 
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Brasil, e, pelo que sei, só recebemos comentários favoráveis. Nossas 

togas foram o resultado de uma visita de um casal de uma igreja de Long 

Beach, na California, que ouviu o coral em 1940. Depois que eles 

voltaram para os Estados Unidos, escreveram uma carta perguntando se 

usaríamos togas caso nos dessem o dinheiro! Um dos nossos 

companheiros missionários achava que eu deveria consultar a Igreja 

Brasileira sobre o uso delas, mas decidi não correr este risco, e fui em 

frente, deixei que o próprio uso das togas vendesse a idéia. A história 

mais interessante a respeito disso foi esta: uma senhora em Ribeirão 

Preto, depois de ver uma foto do nosso coral disse que não iria ouvir um 

coral de pessoas vestidas como padres e freiras. Ela nos ouviu pelo rádio 

e não pôde resistir e foi à igreja também para nos ver. Depois do culto 

uma amiga perguntou a ela, por sugestão minha, se havia gostado das 

togas.  Sua resposta foi o melhor argumento para que as usássemos:  

“Eu nem vi o que vestiram, a música me fez tanto bem!”

Já chega. Estou muito feliz por você poder fazer outra viagem este ano. 

Quando você e Queila tiverem tempo, queremos que façam uma refeição 

conosco, quando poderão ouvir mais a respeito de tudo! Por favor, diga 

aos coristas que estaremos orando por eles, para que esta viagem seja 

uma bênção maravilhosa para as igrejas e para cada um deles.

Abraços a você e a Queila,

Mama Harper

PS. Achei estes stickers de pregar nas malas, com a logomarca da CEM, 

que talvez vocês gostariam de usar.

Esqueci-me de dizer que a grande Igreja Batista do Rio foi a única que, 

em 1941, declinou, embora agradecesse, da visita da CEM.               
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Programas da  
Caravana Evangélica Musical

1940-1960

Caravana Evangélica Musical – 1940

1

2

4

3
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1

Caravana Evangélica Musical – 1941

2

4

3
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2 3

1 4

Caravana Evangélica Musical – 1942
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Caravana Evangélica Musical – 1943

1

2

4

3
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2 3

1 4

Caravana Evangélica Musical – 1944



CADERNO

INSTITUTO JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO42
MÚSICA

Caravana Evangélica Musical – 1945

1

2

4

3
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2 3

1 4

Caravana Evangélica Musical – 1948
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Caravana Evangélica Musical – 1950

1

2

4

3
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2 3

1 4

Caravana Evangélica Musical – 1957
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Caravana Evangélica Musical – 1957

1

2

4

3
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2 3

1 4

Caravana Evangélica Musical – 1960
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Programas dos  
Festivais Corais

I Festival Coral – 1958
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II Festival Coral – 1959

2

1

3 Continua
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6 7

4 5

II Festival Coral – 1959
Continuação
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2

1

3 Continua

III Festival Coral – 1960
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6 7

4 5

III Festival Coral – 1960
Continuação
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IV Festival Coral – 1961

Continua

1

2

8

3
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6 7

4 5

IV Festival Coral – 1961
Continuação
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V Festival Coral – 1962

1

2

4

3
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VI Festival Coral – 1963

2 3

1 8

Continua
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VI Festival Coral – 1963

4

6

5

7

Continuação
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VII Festival Coral – 1964

3 4

1 2

Continua
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VII Festival Coral – 1964

5

7

6

8

Continuação
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VIII Festival Coral – 1965

2 3

1 4
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IX Festival Coral – 1967

1

2

4

3
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Cursos Noturnos

Curso de Regência e Música Sacra – 1959
Curso de Férias – 1963

2

1
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Programas dos Seminários  
de Música Sacra

I Seminário de Música Sacra – 1959 II Seminário de Música Sacra – 1960
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III Seminário de Música Sacra – 1961

1 2

IV Seminário de Música Sacra – 1962

1 2
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V Seminário de Música Sacra – 1963

VI Seminário de Música Sacra – 1964

1 2

1 2
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VII Seminário de Música Sacra – 1965
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Programa do 
Dia do Conceição

1956

1

2 3

Apresentação da Opereta 

Um Novo Conceição
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Audições da CEM

Audição de Canto Coral – Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro – 1958

1 4

2/3
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Audição de Canto Coral – Teatro Municipal de São Paulo – 1956

Continua

1

2

8

3
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6 7

4 5

Audição de Canto Coral – Teatro Municipal de São Paulo – 1956
Continuação
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Notícias de jornal

Puritano – Junho/1941 O Mundo Cristão – Agosto/1941
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Imagens do Instituto 
José Manuel da Conceição

João Wilson Faustini e 

Nehemias Marien – 1949

Caravana Evangélica Musical 
em viagem no interior do país – 1945

Caravana Evangélica Musical – 1958

Caravana Evangélica Musical – 1942

Bandeira do Instituto 
José Manuel da Conceição
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Coral Presbiteriano

Rádio Gazeta – 1956 

Os primeiros professores-auxiliares do Prof. Faustini – 1956David Machado, Queila Costa, Vera B. Castro e Maurita Duarte

Opereta – 1956Letra – Hope, Música – João, Harmônico – Queila

Alunos do 1º Seminário de Música Sacra. 

Jandira – SP – 1959

Opereta – 1956
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V Seminário de Música Sacra – 1963

VII Seminário de Música Sacra – 1965

Coral do JMC – 1963 Turma de 1963 
com João Wilson Faustini 

Formandos de 1964 com 
Reverendo Joaquim Silvério Costa

Quarteto Evelina Harper – 1963
João W. Faustini, Queila Faustini, Loyde Faustini, 
Jonas Christensen e Dalila Alcântara Fernandes Coral do JMC – 1957

Aula de Órgão, em pé, Manoel Vieira de Castro Jr. – 1966
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Frente

Verso

Os Cantores de Gerizim
LP-Compacto 33

Reverendo Joaquim Silvério Costa
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Encarte de CD

1 2

3 4

Evelina Harper em dois momentos
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Hino do Instituto José Manuel da Conceição

Hino do Instituto 
José Manuel da Conceição
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