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Cantata Natalina 2015 é apresentada aos estudantes do Colégio Notre 

Dame Aparecida de Carazinho, Brasil 

    

 Em 28 de novembro, pelo nono ano consecutivo, as janelas do Colégio Notre Dame Aparecida se 

iluminarão para cantar e celebrar o Natal. Com cânticos, coreografias e encenações, a Cantata Natalina 

2015 irá contar a história do nascimento do menino Jesus sob a perspectiva da “Fraternidade”. 

 Faltando menos de um mês para a apresentação em Carazinho, a temática do evento foi 

apresentada aos estudantes da instituição de ensino, na última quinta (05) e sexta-feira (06).  Reunidos no 

auditório da escola, as turmas foram instigadas a refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, recordando 

as boas lembranças que a data lhes remete. Além disso, assistiram ao vídeo de divulgação do espetáculo, a 

uma singela representação do nascimento de Cristo, encenada pelos educandos do Integral Notre Dame, e 

ouviram algumas canções que fazem parte do repertório da Cantata deste ano. 

 Através do lema “Ele nasceu para todos”, a nona edição da Cantata Natalina irá apresentar a 

universalidade do Natal, reforçando a premissa de que Deus enviou Seu filho ao mundo para salvar toda a 

humanidade, independentemente de cor, raça, gênero, credo, nacionalidade ou condição social. Assim, as 

canções e encenações irão enfatizar a importância do respeito às diferenças, da solidariedade, da 

tolerância, da compaixão e de outros valores que, quando praticados, inibem todos os tipos de 

desigualdade. 

 Assim como os Reis Magos, que foram guiados pela Estrela de Belém até Jesus recém-nascido, o 

espetáculo também será norteado por uma estrela, que aparecerá em meio aos 21 quadros artísticos que 

compõem a apresentação. A narrativa contará, ainda, com um repertório de 15 músicas e será 

protagonizada por centenas de artistas, entre coralistas, solistas, dançarinos, atores e voluntários que 

integrarão a equipe de apoio. 

Como nos anos anteriores, a Cantata Natalina promoverá, por meio de sua Ação Social, a troca de 

camisetas do evento por kits natalinos, que beneficiarão estudantes da rede pública de ensino de 

Carazinho e Passo Fundo.  

 Este ano, serão arrecadados materiais escolares, por isso, nos dias que antederam a apresentação 

da temática do evento às turmas do Colégio Notre Dame Aparecida, os estudantes foram convidados a 

participar da iniciativa, doando, já durante as celebrações, cadernos, lápis de cor, giz de cera e outros 

materiais. 
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