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Nascemos, aprendemos, crescemos, planejamos, enfim, vivemos. Mesmo sabendo que o
amanhã “à Deus pertence”, pensamos longe, pensamos lá na frente e tentamos programar nossas
vidas. Ao nosso tempo, à nossa vontade, aos nossos desejos. Tudo NOSSO! E quanto aos planos de
Deus para nossas vidas? Ele nos dá sinais, envia
pessoas, nos guia, sem interferir no livre arbítrio.
O que nos faz donos de nossas vidas e destinos?
Não, nos faz escolher entre o bom e o mau, entre
o certo e o errado, ou simplesmente aquilo que
achamos ser o melhor para nós naquele momento. Infelizmente, nem sempre nossos planos são os
planos do Senhor.

Arriscamos, insistimos, erramos. Ainda assim
perguntamos “por que, Deus? eu sou uma boa
pessoa”. Às vezes, não era a hora, não era o lugar
nem as pessoas. O tempo de Deus não é como o
nosso. “Um ano é como um dia e um dia é como
um ano”, assim diz a banda Crença e Fúria em um
de suas músicas. Devemos reconhecer que somos
insignificantes sem Deus, e confiar nossos caminhos à Ele, entregar nossas vidas e deixar que Ele
nos guie, pois Sua vontade é sempre boa, perfeita
e agradável.

dois

“Fazemos o que fomos treinados para fazer, o que fomos
criados para fazer, o que nascemos para fazer.”
Dilios, personagem do filme 300
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“Os ídolos são como um
espantalho em pepinal e não
podem falar; necessitam de
quem os leve, porquanto não
podem andar. Não tenhais
receio deles, pois não podem
fazer mal, e não está neles o
fazer o bem”. (Jeremias 10:5)

O grito contra a idolatria foi
ouvido de longe. Casa cheia e
bandas inspiradas fizeram da
versão 2011 um dia único.
Quem abriu a gritaria foi
o impressionante Saint Fire,
seguido do clássico Spiritual
War, muito aguardado pela
galera. O Overdeath agitou
a galera com muita disposição e presença de palco, e
o Krig manteve o alto nível
do peso musical. Para fechar
o protesto contra a idolatria,
o Antidemon mais uma vez
mostrou porque é uma das
maiores bandas do país.
Foi um dia cheio, mas ainda há muito a se fazer contra
esse mal.
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CLOSE YOUR EYES

rts (2011)
Empty Hands And Heavy Hea

O mais novo álbum do
CLOSE YOUR EYES mantém o bom nível do hardcore
jovem das outras gravações.
O peso, os riffs e cavalgadas,
os screams e melodias vocais,
tudo muito bem elaborado e
com uma produção impecável. O single “Valleys” deixa
claro a qualidade das novas
composições. Tudo indica que
em 2012, os caras aparecem
nas terras verde e amarelo, e
prometem um show fora de
série e com muita energia.

WOLVES AT THE GATE

We Are The Ones - EP (2011)
A mais nova aposta da Solid State Records acaba de lançar seu primeiro EP. WOLVES
AT THE GATE é uma banda
de post hardcore, que tem
como característica principal
os vocais divididos entre o guitarrista e o vocalista da banda.
“We Are The Ones” mescla
peso, agressividade e melodia
em seis ótimas músicas. O clip
de “Heralds” já rola no Youtube e as previsões são muito
boas para a banda.
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O Haste The Day iniciou
suas atividades em 2001 com
um som bem contemporâneo
para a época e deixou sua
marca no metalcore. “That
They May Know You” (EP de
2002), “Bunrning Bridges”
de 2004 e, principalmente,
“When Everything Falls” de
2005 são excelentes álbuns.
Os vocais de Jimmy Ryan,
somados aos backing vocals
do guitarrista Brennan Chaulk
eram inconfundíveis.
Jimmy, o vocalista, deixou
a banda em 2005 e passou a
se dedicar ao seu trabalho no
selo Tooth And Nail Records, e
posteriormente acabou entrando num novo projeto musical,
chamado Trenches, com um
som bem mais post metal e alternativo. Para o seu lugar, foi
recrutado Stephen Keech, que
manteve um vocal tão agressivo quanto o de Jimmy e ainda
contava com os clean vocals
de Brennan. “Pressure The
Hinges” de 2007 é um bom
álbum, mas ainda não tinha
a cara de Stephen, o que veio

a ficar mais nítido em “Dreamer” de 2008, talvez o álbum
mais maduro da banda.
Após a turnê de 2008, o
guitarrista Jason Barnes saiu
da banda, por decisão da própria banda, alengando que o
músico não mais compartilhava da fé cristã dos outros integrantes, o que se tornou algo
contraditório e insustentável.
Em 2009, foi a vez dos fundadores e irmãos, Brennan e
Devin Chaulk, respectivamente guitarra e bateria, deixarem
a banda. Essas duas últimas
mudanças foram as mais chocantes e colocaram em dúvida
o futuro do Haste The Day,
já que a característica principal das músicas era o vocal de
apoio de Brennan.
A surpresa foi o lançamento de “Attack Of The Wolf
King” em 2010, com a banda totalmente reformulada,
mantendo o baixista fundador
Mike Murphy e o último vocalista Stephen Keech. Embora
não seja o ápice da banda,
talvez seja o álbum mais emocional, mais sentimental da
banda em relação à sua fé. É
nítido que os vocais de Brennan fazem falta, mas a superação de Stephen é absurda-

mente cativante e o vocalista
reveza os vocais scream e clean em quase todas as músicas,
sem perder a qualidade. A
surpresa musical é a bateria de
Giuseppe Capolupo, que demonstra dominar muito bem
seu equipamento, tanto nas
gravações quanto nos shows.
Os novos guitarristas mantiveram o peso das músicas e assim seguiu o Haste The Day
em mais uma turnê.
Infelizmente, os integrantes perceberam que o desgaste
era muito grande e decidiram,
ainda em 2010, que encerrariam suas atividades em 2011,
no fim da turnê. Cada show
se tornou único, pois sabiam
que provavelmente não retornariam mais àquele lugar. E
assim surgiu “Haste The Day
Vs Haste The Day”, lançado
no fim de 2011, onde a banda,
original e atual, dividiu o mesmo palco, tocando os maiores
sucessos e se despedindo da
galera de forma triunfal.
Cada integrante continua
com suas missões em suas
famílias e comunidades, e esperamos logo ouvir falar seus
nomes em novos projetos.
Vida longa à Stephen, Jimmy,
Brennan e companhia!
sete
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“The War I Waged”

A GUERRA TRAVADA

“American Love”

AMOR AMERICANO

Exchanging beauty for the
ashes,
Given my heart to nothing
real.
I’ve given my heart away
To so many things.
So many times i’ve failed.
Help me stop this endless
cycle.
Remind me of how it can be.
Take me back i surrender all.
Without you my heart is
broken.
I never should have let you go
I never should have let you
slip
Through my arms.
As the sun sets tonight,
I’ll hold you with all that i am
I never should have let you go
Promise me youll stay with
me forever.
Forever!
Forgive me
For running so quickly to the
outside.

Trocando a beleza pelas cinzas,
Dei meu coração para o que
não era real.
Eu dei meu coração
Para tantas coisas.
Tantas vezes eu falhei.
Ajude-me a parar esse ciclo
infinito.
Lembre-me de como poderia
ser.
Leve-me de volta e eu renunciarei a tudo.
Sem você meu coração está
quebrado.
Eu nunca devia ter deixado
você partir.
Eu nunca devia ter deixado
você escorregar
Pelos meus braços.
Quando o sol se pôr essa noite,
Eu irei segurar você com tudo
que eu sou.
Eu nunca devia ter deixado
você partir.
Prometa-me que você ficará
comigo para sempre.
Para sempre!
Perdoe-me
Por ter fugido tão rápido para
o lado de fora.

oito

Aqui está a direção, é tão
divino.
A escolha é rápida, mas ela
significa tudo.
Eu já estive na guerra com
fogo.
Nós já estivemos na guerra
com fogo.
Você diz para voltar, você vai
cuidar de mim.
Meu coração é preto e suas
lágrimas enchem um mar sem
fim.
Seu desejo de morrer, é para
me proteger
De uma guerra travada, de
uma guerra travada, mas eu
não vejo.
Nós não vamos deixar, não vamos deixar, não vamos deixar.
Nós não vamos entregá-la,
não vamos vamos entregá-la.
Nós temos que apenas voltar e
renunciar.
Nós vamos encontrar o que
estamos procurando.
A trágica verdade é relaxar,
relaxar.
Salva-me agora, meu grande
comandante, salva-me agora.
Aqui está a direção, é tão
divino.
Esta escolha é rápida, mas ela
significa tudo.

Here is the line, it’s so divine.
Here is the line, it’s so divine.
Here is the line, it’s so divine.
The choice is quick but this
choice means everything.
I’ve been through war and
fire.
We’ve been through war and
fire.
Back down you say, you’ll
fend for me.
My heart is black and your
tears fill up an endless sea.
Your dying wish, is to protect
me.
From a war I waged, from a
war I waged but do not see.
We won’t let, we won’t let,
we won’t let.
We won’t give it away, we
won’t give it away.
If we just back down and we
just relinquish.
We’ll find what we’re looking for.
The tragic truth is in the Let
Go, the Let Go.
Save me now my Great Commander, save me now.
Here is the line, it’s so divine.
This choice is quick but this
choice means everything.
nove

