Release da banda
(por Marcelo Nobre, jornalista)
Para muitos, a música é a arte que mais nos aproxima de Deus. Afinal, ela é tão
sublime que só pode ter mesmo algo de divino; desperta as emoções e oculta o que está ao
nosso redor. Porém, há as canções que ousam um pouco mais e nos levam além, diretamente
para Ele. Estas são restritas a pessoas abençoadas, capazes de estabelecer a ponte direta entre
nós, meros mortais, e Deus, o todo-poderoso Criador. É exatamente o que o Antiphona faz.
“Deus, Pai, quero te agradecer”, diz a letra de “Vida” em sua levada slow rock,
mostrando o quão importante Ele é em nossas existências, seja nas pequenas ou nas grandes
coisas. Por meio dela, Sidnei, o autor da letra, dá seu testemunho de fé, resgatando para o
presente um futuro que parecia improvável em seu passado. Quantos, aliás, não têm essa
mesma história para contar?
"Deserto" expressa o inconformismo com uma sociedade tomada pela violência,
egoísmo e miséria, uma homenagem a Gabriela Prado Maia Ribeiro - morta numa troca de
tiros entre policiais e bandidos numa estação do metrô, em 2003 - e a todos aqueles que
tiveram a vida brutalmente ceifadas deixando um rastro de tristeza e dor.
"Meu Escudo e Proteção", em seu hard rock pulsante, traz a confiança em Cristo
cantada a plenos pulmões nos versos "Sei que Jesus Cristo é meu escudo e proteção, sei que
contra todo o mal seu poder e glória prevalecerão".
E este disco é uma ode à felicidade, à gratidão, ao amor e a Deus. Mergulhe no
universo do Antiphona!
Versículo base:
Isaías 41:10 – “não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus;
eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”.

