Santa Maria de Jetibá, 12 de dezembro de 2021

Dedicatória à Izidoro Boldt

“Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra! Adorem o Senhor com alegria e
venham cantando até a sua presença.” (Salmo 100.1-2)

A Associação Obra Acordai Capixaba, com profunda alegria, vem agradecer a Izidoro Boldt por mais
um importante trabalho realizado na pesquisa, digitação e organização de mais um livro de partituras
em homenagem a Micaela Berger.
Izidoro Boldt é o amigo dos trombonistas, seu nome está presente na história de diversos grupos e
diversos trabalhos realizados junto aos coros de metais. Desde muito novo, junto com seu irmão
Norbert, acompanhava o saudoso P. Edgar Vollbrecht nas diversas comunidades da grande Paróquia
de Jequitibá, ajudando na parte musical. Seu dom da música foi despertado e apesar de ter poucas
oportunidades para a formação musical, nunca deixou de ajudar com o que sabia, se tornando um
grande autodidata em conhecimento musical.
Apesar de poucas atuar profissionalmente na área, muitas vezes conciliou o seu trabalho para o sustento
da família com o seu trabalho na Igreja com os coros de metais. Seu amor por este trabalho é tão
grande, que muitas vezes deixou o tempo que poderia ser dedicado à família ou ao descanso depois de
um pesado dia de trabalho, para se encontrar com diversos grupo se ajudar na criação e formação de
novos coros de metais, deixando uma valiosa contribuição na formação musical e formação de grupos
de trombonistas em terras capixabas. São inúmeras as atividades que Izidoro já exerceu em benefício
aos trombonistas, desde concertar instrumentos até aprender a digitar partituras e criar arranjos que
faltavam no repertório musical, tanto na Igreja quanto em eventos sociais.

O nome de Izidoro Boldt é tão importante e reconhecido entre os trombonistas que, quando foi criada
a Associação Obra Acordai Capixaba em 2009, foi eleito para ser o seu primeiro presidente.
A história de Izidoro junto aos coros de metais é feita de alegrias e também de momentos difíceis, mas
não temos como negar seu amor, carinho e dedicação a este trabalho, seu exemplo de dedicação e
esforço pela música. Merece e muito o nosso reconhecimento, não só da Obra Acordai, mas de todos
os setores da Igreja, da Paróquia de Santa Maria de Jetibá e também da União Paroquial Santa Maria.
Sabemos que Izidoro não gosta de homenagens para ele mesmo, pois não quer ser mais do que
ninguém, pois está aí para servir e ajudar. Mais num dia tão especial como este, em que é publicado
mais um importante trabalho, este livro de arranjos em homenagem a Micaela Berger, expressamos,
Izidoro, o nosso profundo carinho, respeito e gratidão. Sem você a Obra Acordai não seria o que é hoje
e certamente seu trabalho, muitas vezes nos bastidores, fez uma grande diferença.
Louvamos a Deus por sua vida, seu carinho e dedicação. Agradecemos por seu bonito exemplo de fé
e dedicação à música na Igreja. Rogamos as bênçãos de Deus sobre você e sua família, a quem também
agradecemos.

Muito Obrigado, Izidoro!
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