Coral Comunicanto: dez anos semeando
“Cantar é próprio de quem ama”. Essa afirmação de Santo Agostinho exprime o motivo central que leva o canto
coral a fazer parte da formação das nossas crianças.
O amor puro é algo tão tênue que nos escapa facilmente em nossa rotina diária. É muitas vezes a palavra que nos
falta em nossas reclamações. Noutras é o silêncio que esquecemos para escutar o outro. Quase sempre é a calma
que perdemos em nossa pressa sem sentido.
Frequentemente somos envolvidos pela ânsia de reconhecimento, essa quimera de felicidade que falsifica a
verdadeira chama do Amor. É triste perceber que muitos já se cansam desta palavra, tão banalizada e desgastada
pelo uso interesseiro. Mas não nos enganemos: isso que a mídia define como amor e usa para disseminar sua
ideologia é só uma emoção artificial e lacrimejante que imita muito mal o verdadeiro Amor.
Nesses dez anos de coral Comunicanto muita gente nos relatou a emoção de ver e ouvir um grupo de crianças
cantando. Vejo que essa emoção vem de algo por trás da estética. O fato de estarem juntas sentindo-se parte de
algo maior e belo revela um desejo maior, mais profundo e comum a todos nós. Um sentimento que vem do fato
de um grupo coral ser a representação simbólica perfeita da nossa vida em sociedade: vozes diferentes lado a lado
irmanadas em feliz união, com um resultado que transcende a soma de individualidades, pois um timbre único é
gerado ao soarem juntas, à medida que percorrem os belos caminhos da harmonia tão sonhada.
O que essas vozes em coro têm a nos dizer, basicamente, é o mesmo que vem do olhar daquele menino de Alepo,
na Síria, dentro da ambulância: “redescubram um caminho para que o Amor seja a coisa mais importante! Ouçam
essa súplica que vem do núcleo mais profundo da nossa humanidade! E não se esqueçam quando a música acabar!”.
Se cantar é próprio de quem ama, o Amor bem pode ser a semente lançada por quem canta.
Nossa eterna gratidão a todos que direta ou indiretamente colaboraram para que o nosso coral chegasse até aqui.
E que venham mais anos de música, alegria e sementes!
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