22 DE NOVEMBRO DE 2019 - DIA DO MÚSICO
ORDEM DO DIA
“Sem a música, a vida seria um erro”.
Friedrich Nietzche
Palco preparado, abrem-se as cortinas.
Hoje, temos uma comemoração muito animada, quando homenageamos e
reverenciamos os artistas que diuturnamente trazem os mais variados sentimentos aos nossos
corações: os músicos... e particularmente, os músicos da Força Aérea Brasileira.
Para nós, azuis, a importância da atividade de Música remonta a criação do
Ministério da Aeronáutica, quando, desde 1941, ela se faz presente em todos os momentos
vividos pela Instituição.
No ano seguinte, já havia a primeira Banda de Música estruturada, iniciando, em
1942, uma saga que transporá as fronteiras do tempo, embalando a Força nas melodias que
nos educam, disciplinam, confortam, silenciam e trazem memórias inesquecíveis.
Tal como a Música que exprime algo divino, Santa Cecília, a Padroeira dos
Músicos, no dia de suas núpcias, entoou um hino de amor a Jesus e, por sempre cantar
louvores ao Senhor, recebeu este título. Hoje é o seu dia.
Que ela abençoe os seus filhos que transformam seus instrumentos em bálsamos
para aliviar os nossos pesos, preocupações e angústias, trazendo-nos o alento que
necessitamos para continuar a nossa missão, desenvolvendo-a mais alegres, comprometidos e
vibrantes.
Neste 22 de novembro, parabenizamos estes artistas que fazem o nosso dia a dia
mais bonito, feliz e agradável e, mesmo na data em que só eles deveriam ser os
homenageados, ainda assim nos brindam com a paz disfarçada de boa música.
O Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Órgão Central da atividade de
Música, por intermédio do Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural do Comando da
Aeronáutica, em nome de todo o efetivo da Força Aérea Brasileira agradece aos seus músicos
e os parabenizam por nos transportar, a cada momento, num voo mágico pelo universo
musical.
Agora podemos fechar os olhos, relaxar e sentir, em paz, o que o maestro Tom
Jobim nos transmitiu ao dizer que “A música é o silêncio que existe entre as notas”.
E depois, que se fechem as cortinas.
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