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A profunda ciência contrapontística, em con‑
junto com a capacidade de assimilar as mais 
modernas tendências musicais, bem como 
a relação fértil que a música consegue esta‑
belecer com os textos, em especial com os 
religiosos, parecem características comuns 
a Heinrich Schütz e Johann Sebastian Bach, 
músicos nascidos a um século exacto de dis‑
tância. O labor artesanal que está na base das 
suas obras e a intensidade expressiva obtida 
parecem prefigurar algumas das caracterís‑
ticas peculiares da melhor tradição musical 
alemã subsequente.

Embora a actividade de Heinrich Schütz 
(Köstritz, 1585  – Dresden, 1672) se tenha 
desenvolvido durante cerca de 40 anos em 
Dresden, ao serviço do Eleitor da Saxónia, 
o músico teve frequentes possibilidades de 
se deslocar às outras cortes do Norte, onde 
foi chamado por ocasião de especiais fun‑
ções político ‑religiosas ou para reorganizar 
as várias capelas musicais. Destinado a outra 
profissão pela família, a intervenção de um 
mecenas melómano terá sido determinante 
para o orientar em direcção à música; o pai de 
Schütz era proprietário de uma pousada onde 
em 1598 ficou instalado o Landgrave Moritz 
de Hesse ‑Kassel que, ouvindo o pequeno 
Heinrich cantar e intuindo o seu talento invul‑
gar, insistiu para que fosse enviado à sua 
corte para estudar.

Em Kassel, Schütz recebeu uma exce‑
lente educação, tanto musical como geral, o 
que lhe permitiu mais tarde, em 1609, corres‑
ponder aos desejos dos seus pais e inscrever‑
‑se na universidade. Todavia, também desta 
vez, a intervenção do Landgrave fez com que 
ele mudasse os seus planos, oferecendo ‑lhe 
uma bolsa de estudos para ir aperfeiçoar ‑se 
em Veneza com o velho e prestigiado músico 
Giovanni Gabrieli. Foi assim que Schütz teve a 

oportunidade de ficar quase quatro anos em 
Itália, onde se ligou profundamente ao mes‑
tre Gabrieli e assimilou as características do 
que na época parecia ser o estilo musical mais 
moderno. A sumptuosa policoralidade da 
escola veneziana, o chamado estilo concertato 
e as características da tradição madrigalista 
italiana passaram assim a fazer parte da baga‑
gem cultural do jovem compositor que seria 
um dos primeiros a introduzi ‑los na Alemanha.

A fragmentação política deste país, divi‑
dido em vários estados e cidades ‑estados e 
devastado pelas guerras de religião no século 
XVI e depois pela terrível Guerra dos Trinta 
Anos (1618 ‑1648), reflectia ‑se na ausên‑
cia de uma cultura musical unitária, determi‑
nando uma maior inclinação para a comple‑
xidade contrapontística e as formas musicais 
baseadas na elaboração do coral nas áreas 
do Norte protestante e uma maior influên‑
cia do gosto italiano nos territórios católicos 
do Sul. Ao mesmo tempo, a impossibilidade 
de se reconhecer plenamente numa tradi‑
ção musical parece ter tornado os seus músi‑
cos mais receptivos a estímulos vindos de fora, 
um processo facilitado pela estadia em Itália, e 
mais tarde também em França, de uma série 
de músicos alemães, assim como pela con‑
tratação de artistas italianos para as cortes e 
capelas da Alemanha. É este também o caso 
de Schütz que, depois da morte de Gabrieli, 
regressou a Kassel, onde exerceu funções 
como organista e foi, em seguida, pedido “em 
empréstimo” pelo Eleitor da Saxónia, aliado 
poderoso do Landgrave Moritz, por ocasião 
das cerimónias para o baptismo do seu filho. O 
que inicialmente deveria ser uma curta estadia 
transformar ‑se ‑ia, graças à insistência do elei‑
tor e apesar dos protestos do Landgrave, num 
emprego definitivo que ocupou o músico para 
o resto da sua vida.
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Em Dresden, onde se tornou oficialmente 
Hofkapellmeister em 1621, Schütz chefiava 
o mais amplo e importante estabelecimento 
musical da Alemanha protestante, o que lhe 
permitia dispor de grandes forças musicais 
para a execução das suas composições e, 
ao mesmo tempo, projectar a sua obra bem 
além dos confins da cidade. Todavia, apesar 
da Saxónia só ter entrado em guerra depois 
de decorridos mais de 10 anos do seu início, 
as consequências do conflito começavam 
a fazer‑se sentir rapidamente também em 
Dresden, reflectindo ‑se numa forte redução 
dos recursos destinados à capela e, em geral, 
às actividades musicais da corte. No entanto, 
em 1627, por ocasião do casamento da filha 
do Eleitor, subiu à cena Daphne, “uma pasto‑
ral tragicómica” para a qual Schütz compôs a 
música que infelizmente não chegou até nós 
e que pode ser considerada a primeira ten‑
tativa de teatro musical alemão. Em torno do 
mesmo período, o músico obteve a permis‑
são para ir a Florença, onde viveu entre 1628 e 
1629, entrando em contacto com o ambiente 
de Monteverdi e, portanto, com as novida‑
des do estilo declamatório e do gosto concer‑
tante que se iam difundindo em Itália. De volta 
à Alemanha com alguns músicos italianos 
que deveriam enriquecer a capela de Dres‑
den, Schütz mostrou pouco depois ter tirado 
proveito da sua experiência italiana, publi‑
cando em 1629 o primeiro dos três volumes 
das suas Symphoniae sacrae, cujo objectivo, 
como ele afirmava no prefácio, era estimular 
os ouvidos de hoje com o frescor do estilo da 
música dos novos compositores italianos.

Com a entrada em guerra da Saxónia, a 
situação da capela musical de Dresden pio‑
rou ulteriormente ao ponto de, quando em 
1641 o músico regressou de uma estadia na 
corte dinamarquesa e em outras cidades do 

Norte da Alemanha, não hesitar em a com‑
parar à de um doente em agonia; ao mesmo 
tempo, noutras ocasiões nesses anos, Schütz 
queixava ‑se da impossibilidade de reali‑
zar obras maiores por causa das limitações 
impostas pela situação bélica: é o que, por 
exemplo, declarou no prefácio ao segundo 
volume dos Kleine Geistliche Concerte de 
1639. Algumas das obras desse período que 
não chegaram a ser publicadas perderam ‑se 
mais tarde no incêndio que destruiu parte da 
biblioteca da capela de Dresden.

As devastadoras consequências da 
Guerra dos Trinta Anos continuaram a fazer‑
‑se sentir muito depois da Paz de Vestefália 
que em 1648, como se sabe, pôs fim às hos‑
tilidades. Naquele ano, Schütz publicou a 
Geistliche Chor-Music, um grupo de mote‑
tes que pode ser considerado como uma 
intervenção indirecta, através de exemplos 
práticos, na controvérsia que alguns anos 
antes tinha surgido entre os músicos Scacchi 
e Siefert: a querelle, baseada em acusações 
mútuas de deficiências contrapontísticas, 
parecia configurar ‑se como uma contraposi‑
ção entre as escolas italiana e alemã. Schütz, 
que na altura não quis dar o seu parecer, 
limitando ‑se apenas a manifestar a sua 
estima por Scacchi, parece agora expressar 
as suas ideias no prefácio da Geistliche Chor-
-Music. Nele afirmava ter composto músicas 
em “estilo antigo”, ou seja, sem baixo contí‑
nuo, porque considerava necessário que os 
jovens se exercitassem no estilo contrapon‑
tístico antes de passar para o estilo menos 
rigoroso e mais livre com baixo contínuo. Para 
o músico, que todavia tinha posto, sob insis‑
tência do editor, uma linha de baixo opcional 
na partitura, não se tratava portanto de uma 
escolha entre dois modelos contrapostos ou 
de regressar ao passado, mas de dominar 
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as técnicas herdadas da tradição polifónica 
para produzir boas obras modernas. 

De resto, nesta obra de Schütz, assim 
como de modo geral em toda a sua produ‑
ção que chegou até nós, a continuidade com 
a polifonia do século XVI é enriquecida por 
elementos de modernidade e, sobretudo, 
por uma grande força expressiva que parece 
ter origem na atenção constante à intenção 
comunicativa do texto. Para este fim, concor‑
rem também as mais rigorosas técnicas imi‑
tativas, que muitas vezes são utilizadas para 
intensificar o pathos, bem como um uso par‑
ticularmente eficaz da dissonância, assim 
como as contraposições entre 2 ou 3 vozes e 
o tutti ou entre passagens polifónicas e pas‑
sagens homofónicas e no estilo declamató‑
rio: em suma, incorporava os recursos que 
o chamado estilo concertante e as técnicas 
refinadas de amplificação da palavra da tra‑
dição madrigalista podiam oferecer no seu 
tempo. É o caso, por exemplo, do motete a 
5 vozes “Verleih uns Frieden”, baseado num 
texto de Lutero, em que a fervorosa invoca‑
ção a Deus para que nos conceda a paz (e que 
deve ter sido sentida como muito actual dada 
a situação da Alemanha da época) emerge de 
forma eficaz mesmo dentro de uma textura 
polifónica complexa; ou ainda num motete 
mais descritivo como “Ich bin eine rufende 
Stimme”, no qual a voz solitária de Baptista no 
deserto é evocada através dos dois primeiros 
compassos confiados à única voz de soprano, 
enquanto a imagem de “aquele que virá depois 
de mim”, na parte do texto em que João anun‑
cia a vinda de Cristo, encontra a sua amplifica‑
ção musical graças às entradas muito próxi‑
mas de todas as vozes em imitação.

A Geistliche Chor-Music é a obra de 
grande modernidade de um músico ultra‑
‑sexagenário que já há tempo tinha pedido 

para ser colocado na reforma. Tal só acon‑
tecerá em 1657, quando por morte do Elei‑
tor Johann Georg lhe sucederá o filho que, 
no entanto, deixará a Schütz o título de Kap-
pelmaister e lhe assegurará um bom salário 
vitalício. Activo até aos últimos anos e ainda 
presente em diferentes funções, tanto em 
Dresden como noutras cidades do Norte, e 
continuando a produzir ainda importantes 
obras, entre as quais uma Paixão segundo 
São João executada na Páscoa de 1666, 
Schütz morreu em 1672 aos 87 anos.

A Geistliche Chor-Music de Schütz tinha sido 
dedicada ao Conselho da cidade de Leip‑
zig e ao coro da Igreja de S. Tomé que, como 
é sabido, a partir de 1723 viria a ser confiado 
a Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 
– Leipzig, 1750), na qualidade de Kantor da 
igreja. A este cargo era associado tradicio‑
nalmente também o de Director Musicae, a 
quem competia supervisionar as activida‑
des musicais, tanto civis como religiosas, 
da cidade. O pesado encargo associado às 
suas funções, cuja parte mais substancial era 
representada pela instrução dos meninos do 
coro e pelas execuções das cantatas pre‑
vistas para todo o ciclo litúrgico do ano, não 
impediu o músico de produzir muitas outras 
obras nos mais diferentes géneros. Viram a 
luz nesse período, por exemplo, as suas duas 
Paixões supérstites, os 14 concertos para 
cravo, as composições didácticas como o 
Clavier -Übung, o segundo volume do Cravo 
Bem Temperado, a Oferenda Musical e a Arte 
da Fuga, ciclo monumental que o ocupou até 
os últimos dias de vida. Além disso, embora 
os seus deveres não incluíssem a composi‑
ção de motetes (pois a igreja já tinha um vasto 
repertório recolhido no chamado Florilegium 
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Portense), Bach também produziu neste 
género algumas das suas obras ‑primas. 

De acordo com a tradição de Leipzig, os 
motetes eram geralmente executados como 
introdução ao serviço litúrgico ou em oca‑
siões especiais, como os funerais, e incluíam 
uma parte de contínuo realizada por um ins‑
trumento. É também o caso de Lobet den 
Herrn, alle Heiden, BWV 230, o único a 4 
vozes entre os motetes de Bach que che‑
garam até nós, onde o louvor ao Senhor se 
reflecte numa escrita exuberante e jubi‑
losa. O texto, extraído do Salmo 117, é enfati‑
zado pela música que amplifica o seu signifi‑
cado já desde a frase inicial, sublinhada por 
arpejos que introduzem a primeira fuga da 
obra; ou quando, por exemplo, a palavra Ewi-
gkeit (“Eternidade”) é ilustrada musicalmente 
através de uma passagem de notas longas 
ou, ainda, na fuga final onde a ênfase é posta 
sobre a palavra Aleluia que ecoa repetida‑
mente nas diferentes vozes. 

Para uma cerimónia fúnebre foi composto 
provavelmente o motete para 5 vozes Jesu, 
meine Freude, BWV 227, que é o maior e o 
mais complexo dos que permaneceram. A 
sua estrutura em onze secções configura‑
‑se como uma espécie de palíndromo, criado 
graças aos paralelismos entre a primeira e 
a última secção, a segunda e a penúltima e 
assim por diante até à secção central, a única 
a não ter correspondente. Há também um 
paralelismo com base nos diferentes textos 
utilizados. Os versos de Johann Frank para 
um coral de Johann Crüger reflectem ‑se 
numa escrita que visa amplificar a expressão 
de devoção simples e ardente neles expres‑
sos. Nas secções baseadas em algumas par‑
tes da Epístola de São Paulo aos Romanos, 
a maior complexidade teológica do texto 
reflecte ‑se musicalmente numa maior com‑

plexidade da textura contrapontística. Além 
da estrutura, também os procedimentos 
musicais usados por Bach contêm alusões 
simbólicas, numerológicas e teológicas e uma 
variedade de formas que vão da elaboração 
da melodia do coral (desde a simples elabo‑
ração em 4 partes ao uso como cantus fir-
mus) à inclusão de dois trios (um para vozes 
agudas e outro para vozes graves), passando 
pela ampla fuga de grande lirismo da secção 
central. Esta obra oferece ‑nos, como tan‑
tas vezes acontece nos últimos trabalhos de 
Bach, uma exemplificação do que se pode‑
ria realizar dentro do género do motete e, ao 
mesmo tempo, na expressão de um sincero e 
fervente sentimento religioso.

FRANCESCO ESPOSITO
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Heinrich Schütz 
Motetos de Geistliche Chor -Music 

Verleih uns Frieden gnädiglich 
(texto: Martinho Lutero)

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Ich bin eine rufende Stimme 
(São João 1:23,26 e 27)

Ich bin eine rufende Stimme in der Wüsten:
Richtet den Weg des Herren. 
Ich taufe mit Wasser,
aber er ist mitten unter 
euch getreten, den ihr nicht kennet. 
Der ist’s der nach mir kommen wird,
welcher vor mir gewesen ist, des ich nicht 

wert bin
daß ich seine Schuriemen auflöse.

Johann Sebastian Bach 
Lobet den Herrn, alle Heiden (Salmo 117)

Lobet den Herrn, alle Heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit.
Alleluja!

Dai ‑nos paz graciosamente

Dai ‑nos paz graciosamente,
nestes tempos que correm, Senhor.
Pois não haveria mais ninguém certamente
que pudesse lutar por nós, 
Deus Senhor.

Eu sou a voz do que clama 

Eu sou a voz do que clama no deserto:
Preparem o caminho do Senhor.
Eu baptizo com água,
mas no vosso meio 
encontra ‑se alguém que ainda não conhecem.
É aquele que vem depois de mim,
mas eu nem sequer  

sou digno
de lhe desatar as correias das sandálias. 

Louvai o Senhor, gentios,
e exaltai  ‑o, todos os povos!
Pois a sua misericórdia e verdade
reinam sobre nós por toda a eternidade.
Aleluia!
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Heinrich Schütz 
Motetos de Geistliche Chor -Music

Herzlich lieb hab ich dich o Herr 
(texto: Martin Schalling)

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr;
ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
mit deiner Hülf und Gnade.
Die ganz Welt nicht erfreuet mich,
nach Himm’l und Erden frag ich nicht,
wenn ich dich nur kann haben.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
so bist du doch mein Zuversicht,
mein Teil und meines Herzens Trost,
der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr,
in Schanden lass mich nimmermehr!

Es ist ja, Herr, dein Gschenk und Gab’
mein Leib, Seel und alls, was ich hab
in diesem armen Leben.
Damit ich’s brauch zum Lobe dein,
zu Nutz und Dienst des Nächsten mein,
wollst mir dein Gnade geben.
Behüt mich, Herr, für falscher Lehr’,
des Satans Mord und Lügen wehr;
in allem Kreuz erhalte mich,
auf dass ich’s trag geduldiglich.
Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott,
tröst mich in meiner Todesnot!

Ach Herr, lass dein liebe Englein
am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoß tragen,
den Leib in seim Schlafkämmerlein
gar sanft ohn einig Qual und Pein
ruhn bis am Jüngsten Tage.
Als denn vom Tod erwecke mich,
dass meine Augen sehen dich
in aller Freud, o Gottes Sohn,

De coração te amo Senhor

De coração te amo Senhor;
rogo ‑te que não fiques longe de mim
com a tua ajuda e graça.
O mundo inteiro não me apraz,
não quero nem céu, nem terra,
desde que a ti possa ter.
E se de súbito o meu coração se partir,
serás sempre a minha esperança,
uma parte de mim e o conforto do meu coração,
que com o seu sangue se redimiu.
Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Senhor,
nunca mais me deixes cair em desonra!

Pois, Senhor, é o teu dote e dádiva,
o meu corpo e alma e tudo o que tenho
nesta vida desgraçada.
Para que isso possa usar em teu louvor,
para proveito e préstimo ao meu próximo,
que seja a tua vontade conceder ‑me a tua graça.
Preserva ‑me de falsas doutrinas,
livra ‑me do homicídio e logro de Satanás;
dá ‑me força para carregar a minha cruz,
para a aguentar pacientemente.
Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Senhor,
conforta ‑me no meu desespero mal fadado!

Ó Senhor, deixa que os teus queridos anjos
no meu derradeiro ocaso, levem a minha alma
para os braços de Abraão,
e que o meu corpo, no seu estreito leito de
repouso, suavemente sem dor e tormento,
repouse até ao dia do juízo final.
Acorda ‑me então da morte,
para que os meus olhos te vejam
plenos de alegria, ó filho de Deus,
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mein Heiland und Genadenthron.
Herr Jesu Christ, erhöre mich!
Ich will dich preisen ewiglich!

O lieber Herre Gott

O lieber Herre Gott, wecke uns auf,
daß wir bereit sein,
wenn dein Sohn kömmt,
ihn mit Freuden zu empfanhen
und dir mit reinem Herzen zu dienen
durch den selbigen deinen lieben Sohn
Jesum Christum, unsern Herren,
Amen.

Die mit Tränen säen werden mit Freuden
ernten (Salmo 126:5 ‑6)

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden 
ernten.

Sie gehen hin und weinen und tragen  
edlen Samen,

und kommen mit Freuden und bringen  
ihre Garben.

So fahr ich hin zu Jesu Christ
(texto: Nikolaus Herman)

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrecken.
So schlaf ich ein und ruhe fein,
kein Mensch kann mich aufwecken:
denn Jesus Christus Gottes Sohn,
der wird die Himmelstür auftun,
mich führen zum ewigen Leben.

meu salvador e trono de misericórdia.
Senhor Jesus Cristo, ouve ‑me!
Quero ‑te glorificar eternamente!

Ó querido Deus

Ó querido Deus, acorda ‑nos,
para que estejamos prontos,
quando o teu filho vier,
para o receber com júbilo
e servir ‑te de coração puro
através dele, teu filho amado,
Jesus Cristo, nosso senhor,
Ámen.

Os que semeiam com lágrimas, hão ‑de
colher com alegria

Os que semeiam com lágrimas,  
hão ‑de colher com alegria.

Iam a chorar quando lançaram  
a semente, 

mas regressam cantando de alegria, 
transportando os feixes de espigas. 

Então irei até Jesus Cristo

Então irei até Jesus Cristo,
erguendo os braços.
Assim adormeço e repouso tranquilo,
ninguém me poderá acordar:
pois Jesus Cristo, filho de Deus,
me abrirá as portas do céu,
guiando ‑me até à vida eterna.
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Unser keiner lebet ihm selber 
(Romanos 14: 7 ‑8)

Unser keiner lebet ihm selber
und keiner stirbet ihm selber.

Leben wir, so leben wir dem Herren;
Sterben wir, so sterben wir dem Herren:
darum wir leben oder sterben
so sind wir des Herren.

Johann Sebastian Bach
Jesu meine Freude, BWV 227
(textos: Johann Frank/ Epístola  
de São Paulo aos Romanos) 

1.Jesu, meine Freude

Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier!
Ach wie lang, ach lange,
ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

Es ist nun nichts Verdammliches an denen, 
die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln, 
sondern nach dem Geist. 

Nenhum de nós vive para si mesmo

Nenhum de nós vive para si mesmo
nem morre para si mesmo.

Se vivemos, é para o Senhor que vivemos;
E se morremos, é para o Senhor que morremos:
pois tanto na vida como na morte 
pertencemos ao Senhor.

Jesus, minha alegria,
prado do meu coração,
Jesus, minha riqueza!
Oh, há quanto tempo, há quanto tempo
suspira o meu coração
e por ti anseia!
Cordeiro de Deus, meu noivo,
nenhum outro nesta terra
me pode ser mais caro do que tu!

Não há mais qualquer condenação, 
para aquele que está em Cristo Jesus, 
que não caminha mais pela carne, 
mas sim pelo espírito.
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2. Unter deinen Schirmen

Unter deinen Schirmen
bin ich für den Stürmen
aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
laß den Feind erbittern,
mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrekken,
Jesus will mich dekken.

Denn das Gesetz des Geistes, 
der da lebendig machet in Christo Jesu, 
hat mich frei gemacht von dem 
gesetz der Sünde und des Todes. 

3. Trotz dem alten Drachen

Trotz dem alten Drachen,
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe;
ich steh hier und singe,
in gar sichrer Ruh!
Gottes Macht hält mich in acht;
erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.

Ihr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich, 
so anders Gottes Geist  

in euch wohnet. 
Wer aber Christi Geist nicht hat, 
der ist nicht sein. 

Sob a tua protecção
estou livre para enfrentar as tempestades
de todos os inimigos.
Deixa que Satanás fumegue de ira,
deixa que os inimigos se exasperem,
pois tenho Jesus do meu lado.
Quer faísque, relampeje ou troveje,
e o pecado e o inferno me assombrem,
Jesus lá estará para me amparar.

Pois a lei do espírito, 
que dá a vida em Cristo Jesus, 
libertou ‑me do espírito 
do pecado e da morte.

Apesar do velho dragão,
apesar da goela da morte,
apesar também do medo!
Enfurece ‑te, terra, e treme;
que eu aqui fico e canto,
tranquilo, calmo e seguro!
O poder de Deus mantém ‑me atento;
terra e abismo deverão aquietar ‑se,
por mais que zoem e resmunguem.

Vós não sois mais carnais, 
porém espirituais, 
pois um outro espírito, o de Deus,  

em vós habita agora. 
Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, 
nele não se encontra.
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4. Weg mit allen Schätzen

Weg mit allen Schätzen,
du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß leiden,
nicht von Jesu scheiden.

So aber Christus in euch ist, 
so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, 
der Geist aber ist das Leben um der 

Gerechtigkeit willen. 

5. Gute Nacht, o Wesen

Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen!
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben!

So nun der Geist des, 
der Jesum von den Toten auferwekket hat, 
in euch wohnet, 
so wird auch derselbige, 
der Christum von den Toten auferwekket hat,
eure sterblichen Leiber lebendig machen, 
um des willen, 
daß sein Geist in euch wohnet. 

Afasta de mim todas as riquezas,
tu és o meu feitiço,
Jesus, o meu anseio!
Afastem ‑se de mim vãs honrarias,
não mais vos quero ouvir,
fiquem no meu inconsciente!
Miséria, tormento, humilhação e morte,
por maior que seja o meu sofrimento,
não me separarão de Jesus.

Mas se Cristo está em vós, 
então morre o corpo por causa do pecado, 
mas o Espírito vive por causa da justiça.

Boa noite, ó criaturas,
que o mundo elegeu!
Tu não me agradas.
Boa noite, ó pecados,
fiquem bem longe daqui,
não venham mais à luz!
Boa noite, tu, ó orgulho e ostentação!
Que a ti, ó vida de devassidão,
seja dada a boa noite e a escuridão!

Pois agora, o espírito que  
através de Jesus despertou da morte, 

em vós habita,
pois deverá também o mesmo espírito, 
que ressuscitou Cristo da morte, 
dar vida a vosso corpo morto
por meio do seu espírito, 
que em vós habita. 
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6. Weicht, ihr Trauergeister,

Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
muß auch ihr Betrüben
lauter Zucker sein.
Duld’ ich schon hier Spott  

und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Heinrich Schütz 
Herr auf dich traue ich (Salmo 71:1 ‑3)

Herr auf dich traue ich, lass mich, 
nimmermehr zu Schanden werden.

Errette mich nach deiner Barmherzigkeit  
und hilf mir aus!

Neige deine Ohren zu mir und hilf mir!

Sei mir ein starker Hort dahin ich immer 
fliehen möge,

der du hast zugesaget mir zu helfen.

Afastem ‑se, ó espíritos de tristeza,
pois que o Senhor da Alegria,
Jesus, está chegando.
Para aqueles que amam Deus,
mesmo as suas angústias
terão um doce sabor.
Mesmo que aqui suporte escárnio e 

menosprezo,
Sei que estás comigo também na dor,
Jesus, minha alegria.

Em ti, Senhor, procuro refúgio 

Em ti, Senhor, procuro refúgio,  
não deixes que eu me confunda. 

Livra ‑me e protege ‑me,  
tu que és justo!

Digna ‑te escutar ‑me e salva ‑me! 

Sê tu a minha protecção e  
o meu refúgio, 

tu que prometeste vir sempre em meu auxílio. 
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O céu proclama a glória de Deus

O céu proclama a glória de Deus, o 
firmamento anuncia a obra da sua criação.

Cada dia transmite mensagem ao dia seguinte 
e cada noite dá conhecimento à outra noite. 

Não pronunciam discursos, nem palavras, 
nem fazem ouvir a sua voz.

Contudo, a sua proclamação chega até ao 
fim do mundo,

e a sua mensagem é ouvida nos confins da terra.
Deus fez no céu uma morada  

para o Sol, 
que aparece de manhã, como um noivo feliz 

a sair da sua cama,
como um atleta que anseia começar a corrida.
Ele sai de uma extremidade do céu  

e alcança, no seu percurso, a outra 
extremidade.

Não há nada que se furte ao seu calor. 

Glória ao Pai, ao Filho  
e ao Espírito Santo

como era no princípio,  
agora e para sempre. 

Ámen.

TRADUÇÃO: LUÍSA LARA E  

VERSÃO PORTUGUESA DA BÍBLIA

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
(Salmo 19:1 ‑7)

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und 
die Feste verkündiget seiner Hände Werk.

Ein Tag sagt’s dem andern, und eine Nacht 
tut’s kund der andern.

Es ist keine Sprache noch Rede, da man 
nicht ihre Stimme höre.

Und ihr Schall gehet aus  
in alle Lande, 

und ihre Rede an der Welt Ende.
Er hat der Sonne eine Hütte in derselben 

gemacht,
und die selbige gehet heraus wie ein Bräutigam 

aus seiner Kammer und freuet sich,
wie ein Held zu laufen den Weg.
Sie gehet auf an einem Ende des Himmels 

und läuft um bis wieder an das selbige 
Ende.

Und bleibt nichts vor ihrer Hitz’ verborgen. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohn 
 und auch dem Heil’gen Geiste,

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.
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Nicolas Fink direcção musical

O maestro suíço Nicolas Fink tem vindo a 
apresentar‑se com os Coros das Rádios de 
Berlim, MDR de Leipzig, WDR de Colónia e 
Radio France. É regularmente convidado para 
fazer a preparação coral de obras dirigidas 
por maestros distintos como Sir Simon Rattle, 
Marek Janowski, Thomas Hengelbrock e 
muitos outros. Dirige o Coro do Festival de 
Schleswig‑Holstein desde 2014.

Na temporada 2015/16 dirige o Coro da 
Rádio de Berlim no tradicional concerto de 
Natal na Catedral (com direcção cénica de 
Jasmina Hadziahmetovic) e ainda na acla‑
mada produção de Human Requiem ence‑
nada por Jochen Sandig, em Hong Kong e 
Bruxelas. Estreia‑se no Festival de Música 
de Schleswig‑Holstein com a Divina Liturgia 
de São João Crisóstomo de Rachmaninoff. 
Dirige o Messias de Händel com o Margaretha 
Consort na Holanda, e será responsável por 
preparações corais em Berlim, Leipzig e Paris.

Em 2015 a editora Carus lançou Liturgy of 
St. John Chrysostom do compositor Sergei 
Rachmaninoff, e ainda um álbum com música 
de Natal que incluía os Quatro motetes para 
o tempo de Natal de Francis Poulenc, com o 
Coro da Rádio de Berlim. Em 2016, a mesma 
editora lança a gravação das Vésperas de 
Rachmaninoff com o Coro da Rádio WDR de 
Colónia. Esta gravação foi usada numa pro‑
dução televisiva com direcção cénica de 
Enrique Sánchez Lansch (Rythm is it) e será 
transmitida no mesmo ano.

Nicolas Fink interessa‑se especialmente 
por projectos interdisciplinares. Dirigiu a 
estreia mundial de Lover, uma produção do 
compositor alemão Christian Jost com o 
Coro da Rádio de Berlim e o U‑Theatre Taiwan 

no Kraftwerk de Berlim em 2014. Em Bergen, 
numa estreita colaboração com o fotógrafo 
norueguês Magnus Skrede, dirigiu a estreia de 
Le Vin Herbé de Frank Martin, num concerto 
multimédia com o Edvard Grieg Kor. Dirigiu a 
aclamada produção coreografada das Vés-
peras de Rachmaninoff com o Coro da Rádio 
WDR de Colónia.

Integra diversos projectos de inclusão 
social: sob a alçada do Instituto Goethe, em 
colaboração com o Coro da Rádio de Berlim, 
ensaia coros em Jacarta, Medan e Bandung, 
num programa desafiante no âmbito da Tem‑
porada Alemã na Indonésia. Depois da cola‑
boração bem sucedida com o Edvard Grieg 
Ungdomskor na Noruega, prossegue em 2016 
o trabalho com agrupamentos de jovens, 
entre os quais o Coro de Jovens da Suíça.

Nicolas Fink estudou na Academia de 
Música de Lucerna e diplomou‑se em direc‑
ção coral (com distinção) e canto. Frequentou 
numerosas masterclasses em todo o mundo 
e foi bolseiro do Tanglewood Music Center 
em 2006.
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Fernando Miguel Jalôto órgão

Fernando Miguel Jalôto graduou ‑se com um 
Bacherelato e um Mestrado em Cravo no 
Departamento de Música Antiga e Práticas 
Históricas de Interpretação do Conservató‑
rio Real da Haia (Países Baixos), com Jacques 
Ogg, sendo bolseiro do Centro Nacional de 
Cultura. Frequentou masterclasses com Gus‑
tave Leonhardt, Olivier Baumont, Ilton Wju‑
niski, Ketil Haugsand e Laurence Cummings, e 
estudou órgão barroco, pianoforte e clavicór‑
dio. Foi membro da Académie Baroque Euro‑
péenne d’Ambronay em 2004 sob a direc‑
ção de Christophe Rousset e das Academias 
MUSICA (Neerpelt, Bélgica) sob a direcção de 
Dirk Snellings e Wim Becu em 2006, 2008 e 
2010. É Mestre em Música pela Universidade 
de Aveiro e Doutorando em Ciências Musi‑
cais/Musicologia Histórica na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Apresentou ‑se em vários festivais e con‑
certos em Portugal, Espanha, França, Bél‑
gica, Holanda, Reino Unido, Áustria, Repú‑
blica Checa, Polónia, Bulgária e Japão, como 
solista e continuísta. É co ‑fundador e direc‑
tor artístico do Ludovice Ensemble, com o 
qual se apresentou em prestigiantes festi‑
vais e salas de concerto em Portugal e no 
estrangeiro e gravou um CD para a Ramée‑
‑Outhere, nomeado em 2013 para os Interna‑
tional Classical Music Awards. É membro da 
Orquestra Barroca Casa da Música e primeiro 
solista convidado da Orquestra Gulbenkian 
em cravo, órgão e pianoforte. Apresenta ‑se 
regularmente com grupos especializados 
internacionais, tais como La Galanía, Capi‑
lla Flamenca, Oltremontano e La Colom‑
bina. Foi durante vários anos membro da 

Orquestra Barroca Divino Sospiro. Trabalhou 
já sob a direcção dos maiores especialistas 
em Música Antiga, tais como Ton Koopman, 
Roy Goodman, Christina Pluhar, Christophe 
Rousset, Fabio Biondi, Laurence Cummings, 
Antonio Florio, Harry Christophers, Andrew 
Parrott, Rinaldo Alessandrini, Chiara Banchini, 
Enrico Onofri, Alfredo Bernardini, Jaap ter 
Linden, Elizabeth Wallfish, Christophe Coin, 
Paul e Erik van Nevel, Paul McCreesh, Andreas 
Staier e Riccardo Minasi. Gravou para as edi‑
toras Brilliant Records (duplo CD a solo com 
a obra para cravo de Dieupart), Glossa, Dyna‑
mic, Anima e Corpo, bem como para a rádio 
portuguesa, francesa, belga, checa e alemã, 
e para o canal francês MEZZO. Foi professor 
da Universidade de Évora, do Conservatório 
de Música do Porto e da Escola de Música do 
Conservatório Nacional (Lisboa). 
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CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier maestro titular

O Coro Casa da Música estreou  ‑se em 2009 
sob a direcção do seu maestro titular Paul 
Hillier, referência incontornável da música 
coral a nível internacional. É constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, que se 
alarga a formação média ou sinfónica em fun‑
ção dos programas apresentados. O repertó‑
rio do Coro estende  ‑se a todos os períodos 
históricos desde a Renascença até aos nos‑
sos dias, incluindo a música a cappella ou com 
orquestra, neste caso ao lado dos agrupa‑
mentos da Casa da Música – Orquestra Bar‑
roca, Orquestra Sinfónica e Remix Ensemble. 

Desde a sua fundação, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cum‑
mings, Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, 
Andrew Parrott, Antonio Florio, Christoph 
König, Peter Rundel, Paul Hillier, Robin Grit‑
ton, Michail Jurowski, Martin André, Marco 
Mencoboni, Baldur Brönnimann e Olari Elts, a 
que se juntam em 2015 as estreias de Gregory 
Rose, Takuo Yuasa e Nicolas Fink.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, Cantatas 
de Natal de Bach (no Porto e em Ourense), 
O Cântico Eterno de Janáček, a Sinfonia 
Coral de Beethoven, o Requiem à memória de 
Camões de Bomtempo, o Requiem Alemão 
de Brahms, a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias 
de Händel, o Te Deum de Charpentier, a Ora-
tória de Natal e Cantatas de Bach, o Te Deum 
de António Teixeira e o Requiem de Verdi. Em 
programas a cappella, destaca  ‑se a presença 
regular da música portuguesa, com especial 
incidência nas obras dos grandes polifonistas 

do Renascimento mas também na música do 
século XX. Tem interpretado diversas obras 
em estreia nacional e fez a estreia mundial de 
Motetes de Carlo Gesualdo na versão recons‑
truída por James Wood e de uma nova obra 
de Carlos Caires.

Na temporada de 2015, o Coro Casa da 
Música volta  ‑se especialmente para a grande 
tradição coral germânica, interpretando o 
Magnificat de Bach, a Missa Solene de Bee‑
thoven, a Oratória de Natal de Schütz e ainda 
obras de Stockhausen e Lachenmann.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), 
no Festival Laus Polyphoniae em Antuérpia, 
no Festival Handel de Londres, no Festival de 
Música Contemporânea de Huddersfield, no 
Festival Tenso Days em Marselha, e em várias 
salas portuguesas.

Iris Oja é a maestrina co  ‑repetidora do 
Coro Casa da Música.
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Sopranos 
Ângela Alves 
Eva Braga Simões 
Leonor Barbosa de Melo 
Magna Ferreira
Rita Venda 

Contraltos
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja
Joana Valente 
 
Tenores 
Almeno Gonçalves
André Lacerda 
Pedro Matos
Vitor Sousa

Baixos 
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira 
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Torres 
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