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PARTE 1
 1. Sinfonia Abertura
 2. Recitativo Comfort Ye My People ..................................Tenor
 3. Ária Ev’ry Valley Shall Be Exalted  ..........................Tenor
 4. Coro And the Glory of the Lord
 5. Recitativo Thus Saith the Lord .....................................Baixo
 6. Ária But Who May Abide the Day of His Coming? .......Meio-soprano
 7. Coro And He Shall Purify
 8. Recitativo Behold, a Virgin Shall Conceive .......................Meio-soprano
 9.  Ária e O Thou That Tellest Good Tidings to Zion ..........Meio-soprano 

Coro
 10. Recitativo For Behold, Darkness Shall Cover the Earth .........Baixo
 11. Ária The People That Walked in Darkness .................Baixo
 12. Coro For unto Us a Child Is Born
 13. Pifa Sinfonia pastoral
 14a. Recitativo There Were Shepherds Abiding in the Field .........Soprano
 14b. Recitativo And Lo, the Angel of the Lord Came upon Them...Soprano
 15. Recitativo And the Angel Said unto Them ........................Soprano
 16. Recitativo And Suddenly There Was with the Angel ............Soprano
 17. Coro Glory to God
 18. Ária Rejoice Greatly, O Daughter of Zion! .................Soprano
 19. Recitativo Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened .........Meio-soprano
 20. Ária He Shall Feed His Flock Like a Shepherd ............Meio-soprano
 e Soprano
 21. Coro His Yoke Is Easy, and His Burthen Is Light



PARTE 2
 22. Coro Behold the Lamb of God
 23. Ária He Was Despised .........................................Meio-soprano
 24. Coro Surely He Hath Borne Our Griefs
 25. Coro And with His Stripes We Are Healed
 26. Coro All We Like Sheep Have Gone Astray
 27. Recitativo All They That See Him, Laugh Him to Scorn ........Tenor
 28. Coro He Trusted in God That He Would Deliver Him
 29. Recitativo Thy Rebuke Hath Broken His Heart ..................Tenor
 30. Ária Behold, and See If There Be Any Sorrow .............Tenor
 31. Recitativo He Was Cut Off out of the Land of the Living ......Tenor
 32. Ária But Thou Didst Not Leave His Soul in Hell ..........Tenor
 33. Coro Lift Up Your Heads, O Ye Gates
 34. Recitativo Unto Which of the Angels Said He at Any Time ....Tenor
 35. Coro Let All the Angels of God Worship Him
 36. Ária Thou Art Gone Up on High............................Meio-soprano
 37. Coro The Lord Gave the Word
 38. Ária How Beautiful Are the Feet.............................Soprano
 39. Coro Their Sound Is Gone Out into All Lands
 40. Ária Why Do the Nations So Furiously Rage Together? .Baixo
 41. Coro Let Us Break Their Bonds Asunder
 42. Recitativo He That Dwelleth in Heaven ...........................Tenor
 43. Ária Thou Shalt Break Them .................................Tenor
 44. Coro Hallelujah

PARTE 3
 45. Ária I Know That My Redeemer Liveth ....................Soprano
 46. Coro Since by Man Came Death
 47. Recitativo Behold, I Tell You a Mystery ...........................Baixo
 48. Ária The Trumpet Shall Sound ..............................Baixo
 49. Recitativo Then Shall Be Brought to Pass .........................Meio-soprano
 50. Dueto O Death, Where Is Thy Sting? .........................Meio-soprano
 e Tenor
 51. Coro But Thanks Be to God
 52. Ária If God Be for Us, Who Can Be against Us? ..........Soprano
 53. Coro Worthy Is the Lamb That Was Slain



LIBRETO
PARTE 1

 1. (Abertura) 
 2. Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.

Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is 
accomplished, that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness, “Prepare ye the way of the 
Lord, make straight in the desert a highway for our God.”

Isaías 40:1–3
 3. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the 

crooked straight, and the rough places plain.
Isaías 40:4

 4. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, 
for the mouth of the Lord hath spoken it.

Isaías 40:5
 5. Thus saith the Lord of Hosts; yet once, a little while, and I will shake the 

heavens, and the earth, the sea, and the dry land;
And I will shake all nations; and the Desire of All Nations shall come.

Ageu 2:6–7
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the  
messenger of the covenant, whom you delight in: behold, He shall come, 
saith the Lord of hosts.

Malaquias 3:1
 6. But who may abide the day of His coming? and who shall stand when  

He appeareth? For He is like a refiner’s fire.
Malaquias 3:2

 7. And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an 
offering in righteousness.

Malaquias 3:3
 8. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name 

Emmanuel. “God with us.”
Isaías 7:14; Mateus 1:23

 9. O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain. 
O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength: 
lift it up, be not afraid: say unto the cities of Judah, Behold your God!

Isaías 40:9
 10. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.

Isaías 60:1



 11. The people that walked in darkness have seen a great light, and they that 
dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

Isaías 9:2
 12. For unto us a child is born, unto us a Son is given: and the government shall 

be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, 
The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.

 13. (Sinfonia pastoral)
Isaías 9:6

 14a. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks  
by night.

Lucas 2:8
 14b. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord 

shone round about them, and they were sore afraid.
Lucas 2:9

 15. And the angel said unto them, Fear not; for, behold I bring you good tid-
ings of great joy, which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ  
the Lord.

Lucas 2:10–11
 16. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host 

praising God, and saying:
Lucas 2:13

 17. Glory to God in the highest, and peace on earth, good will towards men.
Lucas 2:14

 18. Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem!  
Be- hold, thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and  
He shall speak peace unto the heathen.

Zacarias 9:9–10
 19. Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. 

Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing.
Isaías 35:5–6

 20. He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs with His 
arm, and carry them in His bosom, and gently lead those that are with young.

Isaías 40:11
Come unto Him, all ye that labor, come unto Him ye that are heavy laden, 
and He will give you rest.
Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of 
heart, and ye shall find rest unto your souls.

Mateus 11:28–29
 21. His yoke is easy, and His burthen is light.

Mateus 11:30



PARTE 2
 22. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world.

João 1:29
 23. He was despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted  

with grief.
Isaías 53:3

He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off  
the hair: He hid not His face from shame and spitting.

Isaías 50:6
 24. Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows.

He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, 
the chastisement of our peace was upon Him.

Isaías 53:4–5
 25. And with His stripes we are healed.

Isaías 53:5
 26. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own 

way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
Isaías 53:6

 27. All they that see Him, laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and 
shake their heads, saying:

Salmos 22:7
 28. He trusted in God that He would deliver Him; let Him deliver Him,  

if He delight in Him.
Salmos 22:8

 29. Thy rebuke hath broken His heart; He is full of heaviness; He looked for 
some to have pity on Him, but there was no man, neither found He any to 
comfort Him.

Salmos 69:20
 30. Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.

Lamentações 1:12
 31. He was cut off out of the land of the living: for the transgression of  

Thy people was He stricken.
Isaías 53:8

 32. But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy 
One to see corruption.

Salmos 16:10
 33. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and 

the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty  
in battle.



Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and 
the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.

Salmos 24:7–10
 34. Unto which of the angels said He at any time, Thou art My Son, this day 

have I begotten Thee?
Hebreus 1:5

 35. Let all the angels of God worship Him.
Hebreus 1:6

 36. Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and received gifts for 
men; yea, even for Thine enemies, that the Lord God might dwell among them.

Salmos 68:18
 37. The Lord gave the word; great was the company of the preachers.

Salmos 68:11
 38. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and 

bring glad tidings of good things!
Isaías 52:7; Romanos 10:15

 39. Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends of  
the world.

Romanos 10:18; Salmos 19:4
 40. Why do the nations so furiously rage together? and why do the people 

imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against 
the Lord, and against His anointed.

Salmos 2:1–2
 41. Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us.

Salmos 2:3
 42. He that dwelleth in Heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have 

them in derision.
Salmos 2:4

 43. Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces 
like a potter’s vessel.

Salmos 2:9
 44. Hallelujah! for the Lord God Omnipotent reigneth.

Apocalipse 19:6
The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of  
His Christ; and He shall reign forever and ever.

Apocalipse 11:15
King of Kings, and Lord of Lords.

Apocalipse 19:16



PARTE 3
 45. I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day 

upon the earth.
And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.

Jó 19:25–26
For now is Christ risen from the dead, the firstfruits of them that sleep.

1 Coríntios 15:20
 46. Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
1 Coríntios 15:21–22

 47. Behold, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be changed. 
In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.

1 Coríntios 15:51–52
 48. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we 

shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption; and this mortal must put on 
immortality.

1 Coríntios 15:52–53
 49. Then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed 

up in victory.
1 Coríntios 15:54

 50. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

1 Coríntios 15:55–56
 51. But thanks be to God, Who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

1 Coríntios 15:57
 52. If God be for us, who can be against us?

Romanos 8:31
Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth.
Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen 
again. Who is at the right hand of God, Who makes intercession for us.

Romanos 8:33–34
 53. Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by His 

blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, 
and glory, and blessing.
Blessing and honor, glory and power, be unto Him that sitteth upon the 
throne, and unto the Lamb, for ever and ever.
Amen.

Apocalipse 5:12–14



PROGRAM NOTES
George Frideric Handel 

(1685–1759)

George Frideric Handel escreveu O Messias no início do segundo semestre de 1741, 
quando seu futuro como compositor estava em grande perigo. Os empreendimen-
tos de ópera iniciados por ele, que tinham prosperado por quase duas décadas, 
diminuíram em popularidade e estavam à beira da falência. Para conseguir pagar 
as contas, Handel começou a compor oratórios, um gênero musicalmente relacio-
nado à ópera, mas sem encenação e figurinos. Mesmo com O Messias, Handel ainda 
estava tentando se estabelecer na área de oratórios. Ele havia composto apenas 
algumas obras no gênero, e algumas delas (em especial Israel no Egito, de 1739) fo-
ram um fracasso no início. E o próprio oratório O Messias era um projeto arriscado. 
Embora as plateias inglesas tivessem aclamado Handel como seu compositor prefe-
rido ao longo de muitas décadas, essa admiração não garantia o sucesso da obra.

O maior problema era o tema do oratório. Vários críticos e clérigos achavam 
blasfematório um “espetáculo teatral” que tinha como base a vida e os ensina-
mentos de Jesus Cristo. Para aumentar a controvérsia, a letra da obra O Messias 
foi tirada diretamente das escrituras, em uma compilação de Charles Jennens, 
um aristocrata e músico/poeta de talento modesto que havia trabalhado com 
Handel em alguns oratórios anteriores. Além disso, alguns consideravam a de-
clamação de escrituras por cantores líricos e atores em um teatro um verdadeiro 
sacrilégio. (A oposição a Handel foi ferrenha — quando a obra O Messias foi 
agendada para a Abadia de Westminster, outros integrantes do clero declararam 
que um espetáculo público em uma igreja consagrada era uma blasfêmia!)

No entanto, Jennens se superou com O Messias, compilando um libreto com pro-
funda coerência temática e aguçada sensibilidade para a estrutura musical e dra-
mática. Em julho de 1741, ele enviou o libreto a Handel, que começou a musicá-lo 
no mês seguinte. Ao contrário da maioria de suas composições anteriores, Handel 
usou os textos como ponto de partida e trabalhou neles sucessivamente, seguindo 
e realçando por meio da música o vigoroso arsenal dramático criado por Jennens. 
Em alguns trechos, Handel retrabalhou e modificou músicas que ele compusera 
em outras ocasiões, adaptando-as para os textos e a estrutura da obra O Messias.

Handel terminou a partitura inteira em apenas 24 dias. Em épocas posteriores, 
artistas marcados pelo Romantismo atribuíram essa rapidez à inspiração divina, 
embora Handel tivesse criado outras obras de tamanho similar, de natureza mais 
secular, com a mesma velocidade. Ele tinha uma facilidade inata para compor. 
Portanto, o milagre da composição do oratório O Messias não reside na rapidez 
da criação das músicas, mas em sua impressionante vivacidade, sua riqueza de 
detalhes e seu caráter arrebatador do início ao fim.



O Messias estreou em Dublin, em 13 de abril de 1742 e, embora tenha sido 
um sucesso absoluto, não teve a mesma recepção em Londres na temporada 
seguinte. Handel cancelou metade das seis apresentações agendadas e também 
retirou O Messias da programação de 1744. Após uma breve retomada em 1745, 
O Messias só voltou a ser ouvido em Londres em 1749, em Covent Garden.

Mas foi um concerto beneficente ao meio-dia na capela ainda não terminada do 
Foundling Hospital de Londres naquele ano que ajudou a mudar o destino da 
obra. Naquela ocasião, Handel terminou o concerto com o “Foundling Hospital 
Anthem” [Hino do hospital para órfãos], um conjunto de músicas recém-com-
postas que integrava trechos de algumas de suas obras anteriores, inclusive o 
coro “Aleluia” completo da obra O Messias, que ainda era relativamente desco-
nhecido entre as plateias de Londres. A apresentação causou tal furor que ele 
foi convidado a voltar no ano seguinte para reger outro concerto beneficente. 
Nessa ocasião, Handel decidiu executar o oratório completo.

Essa apresentação solidária da obra O Messias em sua totalidade no hospital em 
1750 foi um sucesso sem precedentes e um segundo concerto foi rapidamente 
programado para duas semanas depois. As apresentações do oratório O Messias na 
época da Páscoa continuaram acontecendo todos os anos no hospital, e Handel 
regeu cada uma delas — ou pelo menos esteve presente — até sua morte em 1759. 
Em sinal de gratidão, ele doou ao hospital uma partitura de regente e um conjunto 
completo com as notações musicais para a execução integral da obra O Messias.

Handel havia escrito esse oratório originalmente com a intenção de melhorar 
suas próprias finanças, que estavam em frangalhos. Mas, com as apresentações 
no hospital, descobriu que O Messias atingiu seu máximo potencial quando 
usado em benefício daqueles com necessidades maiores que as dele: as viúvas, 
os enfermos, os órfãos e os pobres. O risco que Handel assumiu ao escrever um 
espetáculo teatral sobre Jesus Cristo foi recompensado muitas vezes durante os 
séculos seguintes, quando sua obra-prima foi universalmente aclamada como “o 
oratório sagrado”, “uma obra consagrada pelo gênio e dedicada pela tradição 
à causa sagrada da caridade”. O Messias acabara se tornando o meio para pôr 
em prática os próprios princípios de fé, esperança e amor expressos na sua letra 
sacra e música inspiradora.

UMA QUESTÃO DE ESCALA

Ao escrever O Messias, Handel não sabia ao certo com quantos cantores e instru-
mentistas poderia contar. Para a estreia em Dublin, havia aproximadamente 30 
cantores no coro que tinham sido treinados nas catedrais, acompanhados por uma 
orquestra do mesmo tamanho de instrumentos de cordas, sopro, trompetes e os 
tímpanos. Mas, para aquele concerto em Dublin e todas as apresentações poste-
riores sob sua direção, Handel continuou revisando a partitura, personalizando-a 



para se adequar aos músicos disponíveis e desdobrando-se também para arcar com 
os custos da produção e a remuneração de cada cantor e instrumentista. Donald 
Burrows — o maior estudioso de Handel de nossa época — afirmou que O Messias 
talvez nunca tenha sido apresentado da forma que Handel tinha planejado origi-
nalmente, pelo menos não durante a vida do compositor.

O que teria Handel “planejado originalmente” para a escala e instrumentação do 
oratório O Messias se nenhuma daquelas primeiras apresentações refletia integral-
mente a visão dele? É uma pergunta difícil. Mas a história de 250 anos do oratório 
mostra que, independentemente do que Handel tenha imaginado, a própria obra 
resistiu com brio à prova do tempo mesmo em meio às manipulações — não raro 
extraordinárias — da partitura original e às inúmeras versões dela derivadas.

Em 1784, O Messias foi apresentado na Abadia de Westminster em Londres, no 
aniversário de 25 anos da morte de Handel. O coro naquela ocasião contava com 
cerca de 300 integrantes, acompanhados por uma orquestra de tamanho corres-
pondente. Nunca saberemos se Handel teria aprovado proporções tão grandiosas, 
mas ele certamente não era alguém que abria mão de efeitos musicais marcantes 
e dramáticos em suas próprias obras quando as circunstâncias e o orçamento per-
mitiam. Sua suíte de Música para os fogos de artifício reais de 1749, por exemplo, 
utilizou uma banda ao ar livre de mais de 50 instrumentos de sopro mais cordas 
— aproximadamente 100 músicos. As orquestras das óperas e oratórios de Handel 
foram crescendo sistematicamente à medida que ele adicionava instrumentos 
de sopro e os metais e multiplicava o número dos músicos de cordas para além 
do mínimo, sempre que podia. Até mesmo na partitura da obra O Messias, entre 
as passagens intimistas no estilo de música de câmara, há trechos como o coro 
“Aleluia” e “Digno é o Cordeiro” que pedem o máximo de pompa e circunstância, 
e seções como “Glória a Deus” e “Levantai a vossa cabeça” em que o compositor 
parece ter desejado dois corais à sua disposição. Talvez os principais empecilhos 
para Handel prever um coro e uma orquestra maiores para O Messias tenham sido 
o custo, a dificuldade de reunir tal quantidade de intérpretes naquela época e a 
falta de um espaço suficientemente grande para acomodá-los.

Isso tudo mudaria em breve.

No início do século 19, as condições estavam mais propícias para apresentações 
ainda maiores da obra O Messias. O surgimento de sociedades de motivados coros 
amadores na Inglaterra, as propensões etéreas do Romantismo e a reputação da 
obra O Messias como chamariz de público propiciaram apresentações em uma 
escala particularmente grandiosa com cada vez mais frequência. E isso não se deu 
só em Londres, onde o recém-construído Exeter Hall tinha espaço suficiente para 
conjuntos e plateias maiores, mas também nos festivais de coros de catedral que 
aconteciam em York, Worcester, Gloucester, Hereford, Birmingham e em outros 
locais em todo o país.



Para essas apresentações de proporções ambiciosas, a partitura barroca de Handel 
era simplesmente inadequada, e muitas novas edições tentaram dar vazão ao 
crescente gosto por amplitude. Em 1789, Mozart criou uma orquestração nota-
velmente mais elaborada para O Messias, adicionando ao conjunto os clássicos 
instrumentos de sopro e os metais, alterando profundamente a dinâmica e 
as articulações, e até mesmo mudando algumas notas e ritmos. O objetivo de 
Mozart certamente não era “melhorar” a obra original de Handel; certa vez, ele 
comentou que “Handel sabia, melhor do que ninguém, o que produziria um 
efeito melhor”. Na verdade, ele simplesmente esperava adaptar a obra de Handel 
ao gosto e às expectativas do público vienense do final do século 18.

Os “acompanhamentos adicionais” de Mozart (como ficaram conhecidos) tam-
bém possibilitaram as apresentações maiores que estavam se tornando o padrão 
na Inglaterra no século 19. Com os instrumentos de sopro e os metais duplicando 
as partes do coro, centenas de coristas amadores podiam ouvir melhor suas notas 
na orquestra, e os instrumentos adicionais contribuíram para um maior peso e 
variedade de timbres do que se poderia alcançar pelo mero acréscimo de cordas.

Na metade do século 19, O Messias às vezes contava com produções colossais. 
Nos Festivais de Handel no Crystal Palace em Londres, iniciados em 1857, o 
coro tinha em torno de 4 mil cantores, a orquestra, cerca de 500 instrumentistas 
e as plateias chegavam a reunir mais de 20 mil pessoas.

Essas apresentações de proporções exageradas se valiam de uma orquestra-
ção muito ampla sob a regência do primeiro maestro do Festival de Handel, 
Sir Michael Costa. Mas elas não tinham necessariamente a pretensão de ser a 
melhor maneira de executar a obra-prima de Handel. A maioria dos músicos 
daquela época entendia perfeitamente as desvantagens de tentar interpretar em 
uma escala desmedida do Romantismo uma obra criada em estilo barroco.  No 
entanto, havia outros fatores que, por um tempo, inibiram qualquer impulso de 
recriar as proporções e os sons exatos da época de Handel. O objetivo principal 
dos Festivais de Handel, por exemplo, era honrar a memória do “grande compo-
sitor saxão” e celebrar seu caráter britânico, com apresentações de magnificência 
inédita e, de fato, inigualável. (Como um crítico observou em um desses festi-
vais: “Handel fez a Inglaterra ser musical, e a música fez Handel ser inglês”.) Os 
festivais menores nas catedrais, por outro lado, com apenas algumas centenas 
de intérpretes, tinham dois objetivos: beneficiar todas as classes sociais por meio 
de exposição à arte de qualidade e continuar a nobre tradição de apresentar O 
Messias para arrecadar fundos para os pobres e as viúvas. Quanto mais espeta-
cular fosse a apresentação e quanto mais pessoas se envolvessem nela, maiores 
seriam as chances de alcançar esses dois propósitos.



No final do século 19, alguns críticos musicais começaram a fazer apelos pú-
blicos para um retorno às verdadeiras origens da obra O Messias, buscando 
fidelidade ao estilo de Handel — o que  deixava entrever as tendências dos anos 
seguintes. A publicação de uma cópia de 1868 de uma das partituras de Handel 
revelou diferenças acentuadas entre o que o compositor havia escrito origi-
nalmente e o que a tradição estabelecera em seguida. Depois de tolerar outro 
Festival de Handel extravagante em 1891, George Bernard Shaw, numa súplica 
que ficou famosa, implorou para ouvir só mais uma vez antes de morrer “uma 
apresentação minuciosamente estudada e exaustivamente ensaiada da obra O 
Messias (…) com um coro de 20 artistas talentosos”.

De fato, interpretações da obra em estilo de música de câmara voltaram à cena 
no início do século 20, embora ainda predominassem os conjuntos maiores. 
Ebenezer Prout produziu uma edição muito utilizada (e depois muito criticada) 
do oratório O Messias em 1902, cuja intenção era facilitar apresentações desses 
grandes coros e orquestras amadores nos festivais. Mas Prout também propôs 
especificamente o retorno a alguns objetivos originais de Handel no século 18, 
pelo menos tanto quanto as práticas musicais do final do século 19 e as limi-
tações de apresentações amadoras permitissem. Ele cortou grande parte dos 
“acompanhamentos adicionais” de Mozart e defendia o uso do piano, sempre 
que possível, para acompanhar a maioria dos recitativos (naquela altura, o cravo 
barroco já desaparecera dos concertos havia muito tempo).

Durante o século 20, esse interesse crescente em práticas interpretativas barro-
cas, com o objetivo explícito de produzir sons que o próprio Handel pudesse 
reconhecer, teve uma influência determinante nas execuções da obra O Messias. 
Nas últimas décadas, observa-se uma nítida preferência pelas recriações com 
fundamentação histórica, e as edições de Mozart e Prout passaram a sofrer forte 
rejeição: são consideradas relíquias infelizes do passado, verdadeiras “peças de 
museu” a serem revividas apenas como curiosidade histórica. Os compassos re-
vigorados, os timbres brilhantes e as texturas reduzidas do novo estilo “antigo” 
de execução certamente foram uma revelação para as plateias habituadas a um 
legado de 200 anos de concertos solenes e épicos da obra O Messias.

No entanto, essas novas versões criadas por especialistas de música antiga 
por vezes pecavam pela falta de calor humano e do caráter acessível e direto 
de que se revestira O Messias durante a maior parte de sua história. À medida 
que descobriam a vitalidade da interpretação vocal e instrumental no estilo 
barroco, sobretudo em gravações, as plateias também afluíam em massa a 
concertos amadores ou com pouco ensaio prévio a fim de cantarem em grupo 
O Messias; dessa forma, o senso de comunidade, a participação coletiva e a fé 
compartilhada que tradicionalmente tinham acompanhado a obra continuavam 
a marcar presença.



O que essa divisão atual demonstra é que simplesmente não há uma melhor 
maneira de apresentar O Messias de Handel. No curso de sua história, a obra 
revelou uma vasta gama de vigorosos pontos fortes manifestados em cada uma 
de suas distintas tradições interpretativas. A vibrante paleta do movimento 
de Música Antiga agora é parte integrante da paisagem sonora do oratório O 
Messias. No entanto, o poder sublime, a variação dinâmica e a carga emocional 
das orquestras modernas e grandes coros — responsáveis pela reputação da obra 
O Messias por dois séculos — também conquistaram um lugar permanente.

O CORO DO TABERNÁCULO E O MESSIAS DE HANDEL

Os coros do oratório O Messias fazem parte do repertório principal do Coro do 
Tabernáculo há muito tempo, remontando ao século 19, quando a prática de 
apresentações de oratórios em grande escala se enraizou nos Estados Unidos. 
E o Coro foi um dos responsáveis pela popularização da aclamada música de 
Handel. Sua primeira gravação, em 1910, incluía o coro “Aleluia”. Trata-se, 
com quase toda a certeza, do primeiro registro de um trecho da obra O Messias 
feito fora da Inglaterra e o primeiro gravado por um coro grande e consagrado. 
(As poucas gravações inglesas anteriores eram de pequenos grupos de canto-
res avulsos.) Em junho de 1927, o Coro cantou “Digno é o Cordeiro” em sua 
primeira gravação “elétrica” (ou seja, com microfones) uma semana antes de Sir 
Thomas Beecham reger em Londres a primeira gravação eletrônica completa do 
oratório. O Messias do Coro do Tabernáculo de 1959, com Eugene Ormandy e a 
Orquestra da Filadélfia, ganhou um disco de ouro e em 2005 passou a integrar 
o Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso. As gravações se-
guintes dos coros da obra O Messias sob a regência de Richard Condie em 1974 
e o oratório completo regido por Sir David Willcocks em 1995 continuaram esse 
legado, e o coro “Aleluia” apareceu em mais de uma dezena de álbuns do Coro 
no último século.

A apresentação do concerto O Messias de hoje à noite é mais uma mostra do 
empenho incansável do Coro para divulgar a obra. Em sua edição desse célebre 
oratório, Mack Wilberg criou um concerto que combina pesquisa histórica em 
práticas barrocas com as ricas tradições consagradas de apresentações em maior 
escala. Usando como base a orquestração original de Handel de instrumentos 
de cordas, oboés e trompetes, Wilberg reteve apenas as partes de instrumentos 
de sopro e os metais das edições de Mozart e Prout que são compatíveis com 
as escolhas de Handel no tocante aos timbres e à composição. Ele refinou os 
ritmos, o fraseado e a articulação das partes orquestrais e vocais para refletir os 
princípios de clareza e definição do século 18, mas sem comprometer a capaci-
dade de proporcionar ressonância e variedade dinâmica impressionantes nas 
seções mais grandiosas. Até mesmo 20 ou 30 atrás, O Messias não poderia ter 



sido executado dessa forma, pois os gostos eram diferentes e as tradições esta-
vam em transição. Nesse contexto, as apresentações do Coro do Tabernáculo e 
a Orquestra da Praça do Templo constituem um novo capítulo na longa e rica 
história da obra O Messias, um século após a edição de Prout e dois séculos após 
a de Mozart.

É tentador imaginar como o próprio Handel teria criado sua partitura para O 
Messias se soubesse que ela seria executada por um renomado coro de 360 vozes, 
quatro conceituados solistas de ópera e uma orquestra sinfônica moderna. É 
claro que nunca saberemos. Mas não resta dúvida de que ele teria aceitado a 
oportunidade entusiasticamente.

— Notas do programa de Dr. Luke Howard



BIOGRAFIAS

MACK WILBERG, regente
Mack Wilberg foi nomeado diretor musical do 
Coro do Tabernáculo em 28 de março de 2008, 
após servir como diretor musical adjunto desde 
maio de 1999. O Dr. Wilberg é responsável 
por todos os aspectos criativos e musicais do 
Coro e da Orquestra da Praça do Templo, bem 
como do Coro da Praça do Templo e dos Sinos 
da Praça do Templo, em ensaios, concertos, 
gravações, turnês e na transmissão semanal do 
programa Música e Palavras de Inspiração.
O Dr. Wilberg foi professor de música na 
Universidade Brigham Young e atua como 
compositor, arranjador, regente convidado e 

especialista em música nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Suas compo-
sições e seus arranjos são executados e gravados por coros em todo o mundo, 
inclusive o Coro do King’s College e St. John’s College, Cambridge, Inglaterra; 
e os coros das Orquestras Sinfônicas de Chicago, San Francisco, Cleveland, 
Dallas e Londres. Suas obras já foram interpretadas por artistas como Renée 
Fleming, Bryn Terfel, Frederica von Stade, Deborah Voigt, Kristin Chenoweth, 
Kelli O’Hara, Brian Stokes Mitchell, Nathan Gunn e o grupo The King’s 
Singers, junto com os narradores Hugh Bonneville, Richard Thomas, John 
Rhys-Davies, Tom Brokaw, Walter Cronkite, Jane Seymour, Edward Herrmann 
e Claire Bloom.
Mack Wilberg fez bacharelado na Universidade Brigham Young e mestrado e 
doutorado na Universidade do Sul da Califórnia.



AMANDA WOODBURY, soprano
A soprano Amanda Woodbury é ex-aluna do programa Jovem Artista 
Domingo-Colburn-Stein. Ganhou o segundo lugar e o prêmio do 
público na renomada competição Operalia de Plácido Domingo e foi 
a vencedora das Audições do Conselho Nacional da Metropolitan 
Opera de 2014, conquistou a Bolsa de Estudos Sarah Tucker de 2014 e 
ganhou o segundo lugar e prêmio do público na Competição Eleanor 
McCollum da Grand Opera de Houston. Amanda Woodbury estreou 
profissionalmente na Ópera de Los Angeles em 2013 como Micaëla em 

Carmen, com atuações posteriores como Papagena na obra A Flauta Mágica e Musetta em La 
Bohème. Em seguida, fez sua primeira apresentação no Cincinnati May Estreia no festival can-
tando “Mater Gloriosa”, da Sinfonia nº 8 de Mahler, sob a regência de James Conlon. Ao inte-
grar o corpo da Metropolitan Opera, Amanda Woodbury interpretou o papel de Tebaldo em 
Don Carlo e voltou na última temporada para representar Julieta na nova produção de Romeu e 
Julieta. Interpretou Micaëla em Carmen na Ópera de Los Angeles, desempenhou pela primeira 
vez o papel de Marguerite em Fausto na Ópera de Tulsa e o papel principal em La Straniera, 
de Bellini, na Washington Concert Opera. Em breve, desempenhará o papel-título de Pia de 
Tolomei, de Donizetti, no Festival Spoleto em Charleston, bem como o de Konstanze em Die 
Entführung aus dem Serail em Madison, e o de Leïla em Les Pêcheurs de Perles na Metropolitan 
Opera. Atuou em concertos da Choral Fantasy de Beethoven, com a Orquestra Filarmônica 
de Los Angeles, sob a regência de Gustavo Dudamel; de Carmina Burana com a Orquestra 
Filarmônica de Lexington; e do Réquiem de Fauré com a Orquestra Sinfônica do Alabama.

TAMARA MUMFORD, meio-soprano
A meio-soprano Tamara Mumford participou da apresentação do ora-
tório O Messias com o Coro do Tabernáculo em 2014 e dos concertos de 
Natal em 2015 que traziam trechos da obra. Retornou à Metropolitan 
Opera para apresentar A Flauta Mágica, atuou em concertos com a 
Chamber Music Society do Lincoln Center, a Orquestra Sinfônica 
Nacional e a Orquestra Filarmônica da Rádio dos Países Baixos, 
e participou de dois projetos especiais com Gustavo Dudamel e a 
Orquestra Filarmônica de Los Angeles em Das Lied von der, de Mahler 

Erde, de Mahler, e Paradies un die Peri, de Schumann. Egressa do Programa Lindemann 
de Desenvolvimento de Jovens Artistas da Metropolitan Opera, Tamara Mumford estreou 
como Laura em Luisa Miller e desde essa época já atuou em mais de 140 espetáculos com a 
companhia, inclusive nas transmissões das séries Met: Ao vivo em HD da Metropolitan Opera. 
Concertista e recitalista atuante, Tamara Mumford se apresentou com Gustavo Dudamel e 
a Orquestra Filarmônica de Los Angeles em turnês nos EUA e na Europa apresentando a 
Sinfonia nº 3 de Mahler e na estreia mundial do oratório O Evangelho Segundo a Outra Maria, 
de John Adams. Fez sua estreia no Carnegie Hall em 2005 e desde essa época tem se apresen-
tado lá com James Levine e a Orquestra de Câmara do Metropolitan. Já se apresentou em 
recitais do museu Frick Collection em Nova York, da Fundação Marilyn Horne, do Museu 
Metropolitano de Arte e da Sociedade de Música de Câmara da Filadélfia. Ela gravou com 
Michael Tilson Thomas e a Orquestra Sinfônica de San Francisco, Gustavo Dudamel e a 
Orquestra Filarmônica de Los Angeles, e participou da gravação da obra O Messias, de Handel, 
com o Coro do Tabernáculo.
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TYLER NELSON, tenor
Tyler Nelson é um dos jovens tenores mais promissores dos Estados 
Unidos. Suas apresentações recentes incluem estreias na Ópera de 
Utah em L’enfant et les sortilèges, com a companhia Opera Naples 
como Alfred em Die Fledermaus, na Ópera de Omaha como Trin 
em La fanciulla del West, na companhia Wide Open Opera, da 
Irlanda, como Almaviva em Il barbiere di Siviglia e no Festival 
Lyrique International de Belle-Île en Mer como Ferrando em Così 
fan tutte. Fez sua estreia internacional em Mazatlán, no México, 

representando Shallow em Plump Jack, de Gordon Getty, sob a regência do compositor, 
e recebeu ótimas críticas por seus papéis cômicos no Teatro de Ópera de Chicago. A 
temporada de 2017–2018 incluiu o papel de Don Ottavio em Don Giovanni com a compa-
nhia Opera On The James e Almaviva em Il barbiere di Siviglia com a Ópera de Tampa. 
Apresenta-se frequentemente no Festival Castleton do maestro Lorin Maazel e desem-
penhou o papel de Almaviva em Il barbiere di Siviglia no festival e no Centro Nacional 
de Artes Cênicas em Pequim, China. Tyler Nelson já foi solista nos palcos do Kennedy 
Center e do Carnegie Hall. Suas apresentações em concertos incluem O Messias de Handel 
com a Faculdade Augustana, a Missa em Dó Maior de Beethoven e Vesperae solennes de 
confessore de Mozart no Festival Lyrique International de Belle-Île en Mer, Serenade, de 
Benjamin Britten, com a Orquestra Sinfônica de Utah, a Sinfonia nº 9 de Beethoven, 
com a Orquestra Sinfônica de Saginaw Bay, o Réquiem de Mozart com o Coral da Praça 
do Templo e a Orquestra da Praça do Templo e Carmina Burana, de Carl Orff, com a 
Orquestra Sinfônica de Reno e a Orquestra Sinfônica da Califórnia.

TYLER SIMPSON, baixo-barítono
O baixo-barítono Tyler Simpson se apresentou com o Coro do 
Tabernáculo como solista convidado nos concertos de Natal de 
2015 e no especial subsequente da PBS com trechos da obra O 
Messias de Handel. Aquele mesmo ano marcou sua sexta tem-
porada consecutiva na Metropolitan Opera, onde trabalhou em 
várias produções e estreou em Don Carlo, de Verdi, na temporada 
de 2010–2011. Durante sua permanência, cantou em Le Comte 
Ory, Tosca, The Enchanted Island e Macbeth, e desempenhou papéis 

em Don Carlo, La traviata, Simon Boccanegra, Anna Bolena, Die Frau ohne Schatten, Lulu 
e Billy Budd. Recentemente, Tyler Simpson fez sua estreia na Ópera de Pittsburgh como 
Fígaro em Le nozze di Figaro, retornou à Ópera de Atlanta para La fille du Regiment ao lado 
de Stephanie Blythe, cantou no papel de Patsy McCall em Roscoe, de Evan Mack, com a 
Orquestra Sinfônica de Albany, como Fígaro na Ópera da Carolina do Norte em Le nozze 
di Figaro e fez sua primeira apresentação no Teatro Massimo de Palermo. Destaques de sua 
carreira incluem Basílio em Il barbiere di Siviglia na Ópera de Fort Worth, Don Alfonso em 
Così fan tutte no Festival Lyrique International de Belle-Île en Mer, a Missa em Dó Maior 
de Beethoven, e Vesperae solennes de confessore, de Mozart. Trabalhos anteriores incluem 
apresentações com a Ópera Lírica de Kansas City, a Ópera de Dallas, a Grand Opera da 
Flórida, a Orquestra Sinfônica de Detroit, o Festival Castleton Music nas obras L’heure 
espagnol e Romeu e Julieta, e um retorno ao Festival Lyrique International de Belle-Île en 
Mer para interpretar Uberto em La serva padrona e Jesus em Johannes-Passion, de Bach.
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UMA GRAVAÇÃO HISTÓRICA DA OBRA O MESSIAS DE HANDEL

Em 2016, o Coro do Tabernáculo e a Orquestra da Praça do Templo lançaram 
uma nova gravação do amado oratório de Handel em uma edição criada por 
Mack Wilberg para um grande coro e orquestra que pretendia manter a estética 

e a sonoridade barrocas 
da obra-prima original de 
Handel. Duas versões estão 
disponíveis: o “Oratório 
completo”, que contém a 
obra integral em um CD 
duplo e um DVD bônus, e 
“Destaques”, com alguns dos 

coros mais populares e trechos selecionados por cada solista. Um conjunto in-
ternacional de solistas participa das duas versões — Sonya Yoncheva (Bulgária), 
Tamara Mumford (Estados Unidos), Rolando Villazón (México) e Bryn Terfel 
(País de Gales) — o que remete à prática de Handel de empregar solistas da 
Europa continental para apresentações da obra em sua própria época. Para mais 
detalhes, acesse TabChoir.org/messiah.

SIGA-NOS NAS MÍDIAS SOCIAIS

Acesse o site TheTabernacleChoir.org 
para notícias, recursos e links relativos 
a este concerto e para visualizar o pro-
grama Música e Palavras de Inspiração, 
ouvir as nossas transmissões musicais 
24 horas por dia, assistir aos vídeos do 
Coro e saber outras notícias do Coro. 
Não deixe de se inscrever para receber 
as Notícias do Coro, nosso boletim semanal, no site TabChoir.org/connect.

Entre na conversa com #MessiahLive and #TabChoir.

SONYA YONCHEVA | TAMARA MUMFORD | ROLANDO VILLAZÓN | BRYN TERFEL

MACK WILBERG, CONDUCTOR

GEORGE FRIDERIC HANDEL
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