
 

 

 

MANUAL DE ENSAIO PARA 
A IRMANDADE Nº 14 
Centenário, Timon, Miguel Alves e Regiões 
 
Neste manual estão contidas as instruções que o Encarregado 
de Orquestra deverá dar à irmandade antes da execução dos 
novos hinos do Hinário de nº 5, intitulado Hinos de Louvores e 
Súplicas a Deus. 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE ENSAIO PARA A IRMANDADE Nº 14 
(FEVEREIRO/2014) 

– HINÁRIO 5 – 
 

ORIENTAÇÕES AOS ENCARREGADOS 

 Procure usar expressões de fácil entendimento para a irmandade, evitando usar termos 

musicais técnicos como fermata, sustenido, pentagrama e demais termos cuja representação 

gráfica não consta no hinário de canto.  

Quando se tratar de hinos que sofreram alteração, demonstre primeiro como era no 

Hinário nº 4 e depois como ficou no Hinário nº 5, ensaiando algumas vezes, sempre destacando o 

soprano. Ao final, repita várias vezes como ficou o hino no Hinário nº 5 para fixar na mente da 

irmandade, destacando a nova poesia ou melodia, podendo pedir a ajuda da orquestra no canto. 

Usaremos sempre a expressão ‘poesia’ para nos referirmos ao canto, à letra e ‘melodia’ 

para a voz do soprano. O termo ‘harmonia’ se refere ao conjunto de contralto, tenor e baixo. 

Na parte onde houver dificuldade (estrofe, coro ou “final”) é aconselhável que apenas a 

organista toque para que a melodia se sobressaia; depois de acertado o hino, a orquestra pode 

tocar as demais estrofes, coro ou “final” juntamente com o canto da irmandade. 

É recomendável orientar a irmandade a ler poesia dos hinos em casa para que 

entendam o que cada hino expressa. A maneira como interpretamos os hinos, no que diz 

respeito à intensidade do som e à forma de execução, deve ser adequada à inspiração da 

poesia de cada hino, havendo momentos com mais e outros menos intensidade de som. Nos 

ensaios, devemos destacar algumas alterações ocorridas na poesia do hino. 

 

CONSELHOS TÉCNICOS PARA A IRMANDADE (01 minuto)  

INTERVALO ENTRE AS ESTROFES 

A irmandade deve fazer um breve intervalo de tempo após a introdução do hino, antes de 

iniciar a primeira estrofe, e também entre as estrofes. Esse procedimento serve para a irmandade 

retomar o fôlego antes de iniciar a próxima estrofe. A última sílaba das estrofes, dos coros ou dos 

“finais” é, em geral, mais longa por se tratar de um momento de “repouso”/conclusão da melodia.  

 

TREINAMENTO – AFINAÇÃO (01 minuto) 

Entoar a escala de Dó Maior para desenvolver habilidades como afinação, duração e ritmo. 

PROCEDIMENTO  

 
TEMA DO ENSAIO: HINOS DE BATISMO, SANTA CEIA E FUNERAL. 

Estes hinos devem ser bem ensaiados e com frequência para que a irmandade tenha cada 

vez mais familiaridade com a melodia e a poesia deles. 



 

 

HINOS A SEREM ENSAIADOS EM FEVEREIRO/2014 (15 minutos) 

 

Hino 64, antigo hino 259 (Compasso: 3/4 – Velocidade média: 79 semínimas) – Conservou a mesma 

melodia e o mesmo ritmo, com várias alterações na poesia, eliminando as repetições de sílabas. Devemos 

demonstrar, pois a irmandade poderá cantar “Vem a Cri-is-to...” na 1ª e na 2ª estrofe, e “Para u͜m di-i-a...” 

na 4ª estrofe. Na metade de cada uma das linhas a respiração é curta e no final da 1ª linha de cada estrofe 

a respiração é normal. O hino tem velocidade moderada. (Cantar o hino completo) 

 
 

Hino 415, antigo hino 276 (Compasso: 9/8 – Velocidade média: 90 colcheias) – Conservou a mesma 

melodia e o mesmo ritmo, com algumas alterações na poesia. O ritmo do hino intercala sílabas longas 

(mais demoradas) e curtas (mais rápidas) no início de todas as frases. As respirações devem ser executadas 

normalmente, sem demora, a fim de não retardar o ritmo do hino. A última sílaba de cada estrofe é longa. 

(Cantar o hino completo) 

 



 

 

 

 
 

Hino 429, antigo hino 400 (Compasso: 4/4 – Velocidade média: 55 semínimas) Este hino é exclusivo para 

os Serviços Divinos no funeral – Conservou a mesma melodia e o mesmo ritmo, com poucas alterações na 

poesia. O hino tem velocidade lenta, mas as respirações devem ser executadas normalmente, sem demora, 

a fim de não retardar o ritmo do hino. Na metade das linhas a respiração deve ser curta e no final das 

linhas a respiração deve ser normal (apenas o suficiente para que haja um breve silêncio). (Cantar o hino 

completo) 



 

 

 
 

Devemos esclarecer sobre a exclusividade de alguns hinos de funeral. Podem ser chamados nos 

cultos os hinos 158 (antigo 67) e 250 (antigo 141). 

 

OBSERVAÇÃO: Devemos sempre observar atentamente se a irmandade canta as 

novas poesias corretamente, sem sofrer influências da poesia do Hinário 4. 


