
Agnaldo Rayol comemora Jubileu de Ouro 

Em entrevista exclusiva o cantor fala sobre casamento, amor e carreira 

 

 

 

O consagrado cantor e ator Agnaldo Rayol, completou Bodas de Ouro no dia 12 de outubro de 

2007 e lançou o DVD “Agnaldo Rayol 50 Anos Depois”, gravado no Teatro Abril, em São Paulo. 

Conhecido pela voz afinada e pelo repertório romântico, desde 1965, o cantor se apresenta em 

casamentos, encantando e emocionando noivos e convidados com sua performance da música 

Ave Maria. Noivas de todas as gerações fazem questão de contratar o mestre da Música 

Popular Brasileira para abrilhantar cerimônias e festas nupciais. 

Sempre fiel ao repertório romântico, fez sucesso nos anos 90 cantando músicas como Mia 

Gioconda e Tormento d´Amore, temas de abertura de diversas novelas, essa última sendo 

gravada em Londres, em dueto com a soprano Charlotte Church. 

Em entrevista exclusiva ao portal Ponto dos Noivos, Agnaldo Rayol fala sobre casamento, 

amor, família e lembra os melhores momentos de sua brilhante carreira. 

Ponto dos Noivos: Quais foram os momentos mais marcantes durante esse tempo de 

carreira? 

Agnaldo Rayol: Foram vários, vou citar um deles, que foi cantar para o Papa. 

PN: Como foi o preparo do DVD comemorativo dos 50 anos de carreira? 

Agnaldo: Vou resumir: o preparo foi feito com muita garra, muita vontade e principalmente com 

muito amor, para conseguir o resultado maravilhoso que conseguimos. Quem tiver a 

oportunidade de assistir o DVD, possivelmente entenderá o que estou dizendo. 

PN: Você sempre contou com a participação e incentivo da sua família e dos seus amigos 

durante sua carreira. Esse apoio foi importante na sua vida? 

Agnaldo: Sempre recebi o apoio e sempre foi da maior importância. Família é tudo. 



PN: Desde 1965, você começou a cantar em casamentos, encantando os convidados com a 

sua performance na música Ave Maria. Em quantos casamentos você já cantou durante sua 

carreira e quais foram as músicas mais pedidas? 

Agnaldo: Foram tantos que não tenho a menor idéia. A música mais pedida é a própria Ave 

Maria. 

PN: Qual música, dentre as que fazem parte dos mais de 50 discos que já gravou, você indica 

para cada parte de uma cerimônia de casamento? 

Agnaldo: - Entrada do noivo: “Fascinação” 

- Entrada da noiva: “O Amor é Tudo” 

- Troca das alianças: “Ave Maria” 

- Saída dos noivos: “Con te partiro” 

PN: Você se considera romântico? Se tivesse que escolher uma trilha sonora para sua vida, 

qual seria a música tema? 

Agnaldo: Completamente, eu faria um pout-pourri das músicas que eu mais gosto, que são 

muitas. 

PN: Na sua opinião, quais são os ingredientes principais para manter um relacionamento forte 

e saudável? 

Agnaldo: Respeito e principalmente amor, que envolve tudo que possa existir de bom. 

PN: Você é admirado pelos fãs por causa do seu talento, mas também por sua dignidade, 

humildade, seu profissionalismo e dedicação pelo que faz. Você acredita que está faltando um 

pouco mais de amor, humildade e até persistência nos relacionamentos de hoje em dia?  

Agnaldo: Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras. O verdadeiro amor se resume em 

todas as outras coisas. Quando se tem amor de verdade, tudo com certeza vai bem. Mas não 

se pode confundir amar com fazer amor. 

PN: O que você aconselha aos casais de noivos que estão planejando um casamento e uma 

nova vida a dois, para que construam um forte laço de amizade e cumplicidade? 

Agnaldo: Em primeiro lugar, eu não me considero conselheiro de quem quer que seja, mas, 

tudo que falei antes no que se refere ao amor, carinho, respeito e esperança, virá, com certeza. 

PN: Diga o que é para você: amor, carreira e dinheiro e cite uma música inesquecível. 

Agnaldo: Amor: Tudo 

Carreira: Lutar pelos seus sonhos e, claro, procurar realizá-los 

Dinheiro: Complemento para se viver bem 

Uma música inesquecível: Seria injusto citar uma só, são várias 

 

Matéria publicada no site Ponto dos Noivos (www.pontodosnoivos.com.br) em Julho de 2009, 


