A Sopro de Vida é uma banda de rock cristão que faz de suas próprias músicas fonte de diversão com um som impactante e letras de conteúdo. E em comemoração aos mais de 10 anos de história, a banda Sopro de Vida lança em 2016 seu primeiro álbum, intitulado “Transforme-se e Curta”. O CD, gravado e produzido no Mr. Som Studio pelos ganhadores de Grammy Latino Marcello Pompeu e Heros Trench, traz em suas faixas diferentes faces do rock, navegando principalmente entre metal e pop punk. E junto à intensidade e pressão das músicas, o CD traz consigo a forte mensagem da transformação do amor de Cristo, levando à reflexão de como a vida deve ser vivida com alegria. Pela estrada entre as cidades da baixada santista e a capital paulista, a Sopro de Vida viveu experiências marcantes, e entre elas a abertura do show Depois da Guerra (D.D.G) da banda Oficina G3, umas das bandas mais famosas do rock gospel, por 2 anos seguidos. Nas 2 situações mais de 1500 pessoas conheceram, curtiram e cantaram as músicas junto com a banda. Além disso a banda também participou em 2 álbuns coletâneas, 2 finais em festivais de música gospel, 1 formatura de missionários surfistas de Cristo, diversos eventos de grupo de jovens e outros eventos evangelísticos e beneficentes. Sempre levando a mensagem “Transforme-se e curta”.

A formação atual conta com Paulo dos Santos (vocal), Jader de Sousa (guitarra), Victor Andrade (guitarra) e Thiago “Sorin” Vianna (baixo). O amigo e co-fundador Lucas Barbosa (bateria) participou da gravação do CD, completando a família Sopro de Vida.

A origem do nome Sopro de Vida está na passagem bíblica de Ezequiel 37, onde um vale repleto de ossos secos recebe o sopro de Deus e é transformado em um exercito grandioso, mostrando que Deus pode transformar morte em vida e tristeza em alegria. E essa é a mensagem principal que a Banda Sopro de Vida quer transmitir através desse CD comemorativo de mais de uma década de existência!

“Transforme-se e Curta”!

Sopro de Vida

