======= RELEASE 2021 =======
Banda de rock que inspira mudança de vida por meio de valores cristãos com
espiritualidade e alegria. Nasceu em fevereiro de 2007, para tocar nas missas da Paróquia
São Francisco de Assis da Expansão do Setor O – Ceilândia/DF e, com o tempo e
experiência, atende a convites para participar de diversos eventos locais. É também uma
das bandas integrantes do movimento ROCK PELA VIDA, que tem promovido eventos
beneficentes em Brasília, Curitiba e São Paulo.
Os integrantes: Renan Azevedo (guitarra), Emerson Dutra (baixo), Fábio Augusto (vocal) e
Luís Ratão (bateria) levam, por meio do rock, a alegria e a mensagem que Jesus confiou a
todo cristão na palavra “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”. Isso
norteia as ações da banda que tem se esforçado para fazer um som de peso e com a
qualidade que nosso público merece.
Com o lançamento do clipe inédito da canção “Ao amanhecer” no YouTube em 2012,
diversas oportunidades apareceram e a banda foi convidada para tocar em eventos
maiores como Hallel Brasília (DF), Hallel Paracatu (MG), Hallel Maringá (PR) e ETERNA
FEST (SP).

Em 2017, a banda lançou um single intitulado “Depois da Chuva”, que está disponível nas
principais plataformas digitais de distribuição. Lançou também, em junho de 2018, o álbum
UM NOVO DIA com canções inéditas, que possuem espiritualidade e mensagens positivas
de perseverança e fé, mostrando que a vida com DEUS sempre vale a pena.
Em 2020, mesmo em meio à dificuldade vivida por todos, a banda lança “Prisioneiro”,
canção sobre a vida missionária de São Paulo e “Saída”, uma canção para os momentos
de aflição, vividos pela realidade da depressão, buscando mostrar que na confiança em
Cristo, podemos encontrar forças e cura.
Após a premiação no Troféu Louvemos o Senhor 2020 nas categorias “Álbum Alternativo
do ano” e “Álbum Rock do ano”, a banda foi convidada a participar do programa Arena do
Som da TV Século 21 que foi ao ar em janeiro de 2021. O vídeo completo dessa
participação também encontra-se disponível no canal do YouTube do programa.
Atualmente a banda trabalha em novas composições para lançar em breve um álbum
inédito.

REDES SOCIAIS
YouTube: www.youtube.com/vozeterna

CONTATO
Emerson Dutra: (61)99399-4422 - WhatsApp

Facebook: www.facebook.com/vozeternarock
Instagram: www.instagram.com/vozeterna

CLIPPING
● AQUI DF tem matéria sobre a banda
● Voz Eterna concede entrevista ao Correio Braziliense
● São Paulo recebe a banda Voz Eterna
● Álbum UM NOVO DIA é avaliado por um ateu
● Entrevista para o Portal Rock Pela Vida
● Somos capa de no cia no Jornal de Brasília
● Site Reidjou faz ó ma avaliação do álbum UM NOVO DIA

E-mail: contato@vozeterna.com.br
Site Oﬁcial: www.vozeterna.com.br

