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Resenhas
Unshaken - Firme e Forte
Sempre em movimento e em evolução, 
“Firme e Forte” é o segundo excelente 
EP dos caras e conta com diversas 
participações, como Milton do Bayside 
Kings. Nosso destaque vai para a ótima 
“Estrela da Manhã”.
Contatos: fb.com/Unshakenhardcore

Theodor - Sangue e Honra
Metalcore/Deathcore que não deixa nada a 
desejar em comparação com a gringa. Seu 
primeiro EP, “Sangue e Honra” é muito bem 
produzido, e conta com a participação de 
Batista do Antidemon. Destacamos a faixa 
“Meu Medo”.
Contatos: fb.com/TheodorMetalcor

Undergust - Irrational Behavior
Surpreendente, pesado, uma agressão 
inigualável. Conceitual, político, “Irrational 
Behavior” vem deixando até os gringos 
de boca aberta. Diversas participações 
em coletânias lá fora. Destaque para “No 
Chance”.
Contatos: fb.com/undergust

Zive - Sacrifício
Enfim, o primeiro “full”! Forte e único, 
numa pegada que remete às origens do 
ZAO, os caras da banda pedem passagem 
com o álbum “Sacrifício”. Crítico e bem 
atual, a faixa que trata bem dos dias de hoje 
é “Assassinos”. Confira!
Contatos: fb.com/zive.core

dois

Editorial

“Fazemos o que fomos treinados para fazer, o que fomos 
criados para fazer, o que nascemos para fazer.”

Dilios, personagem do filme ‘300’

O que é o fim? O que signifi-
ca o fim de uma banda? Há 
muitas respostas em relação 

a este assunto, mas temos a certeza 
de uma coisa: o fim de uma banda 
não reduz o poder do seu legado. 
Entendemos que a música é imortal, 
seu impacto nas pessoas não depen-
de do quanto seus interpretes ainda 
estejam em atividade ou não.

Se verificarmos o histórico re-
cente da música, vemos que o 
fim do excelente Figure Four, por 
exemplo, trouxe algo tão grandioso 
como o Comeback Kid. Do inespe-
rado fim do As I Lay Dying surgiu o 
Wovenwar. E, conforme trataremos 

nesta Edição, o fim do For Today 
nos levará a outros caminhos tam-
bém. Ou não. O mais importante 
é conhecer e contemplar o que foi 
feito pelos caras. Suas músicas e a 
importância delas em várias e várias 
pessoas, tanto as que já acompanha-
vam a banda quanto as que ainda 
conhecerão e se impactarão com 
suas mensagens.

Devemos ficar atentos e não pa-
rar no tempo, porque um fim de algo 
é um possível novo começo de uma 
ou várias outras opções. E que podem 
não mais dialogar conosco, mas com 
certeza serão importantes na vida de 
muitas pessoas. Fica a dica!!!



cincoquatro

Em 2016, o For Today, anunciou o 
seu fim. Após mais de 10 anos na 
estrada, o vocalista Mattie Mont-

gomery deu o triste recado para os fãs 
pelo Facebook. “Hoje, nós anuncia-
mos o último capítulo dessa incrível 
aventura. Muitas pessoas estão me 
perguntando o porquê, e a resposta 
é simples: Deus mandou”, explicou 
Mattie. E assim começou a Farewell 
Tour, que, no dia 16/10/2016, che-
gou à São Paulo.

Às 18h, as portas do Clash Club 
se abriram e não demorou muito 
para encher o lugar. A banda de 
abertura foi a de metalcore Broad 
and Sharp, que começou a tocar 
por volta das 19h. E às 20h, Mattie, 
Ryan, David, Jimmy e Brandon en-
traram no palco. Com um show de 
quase 1h30m de duração, a banda 
não deixou nada a desejar na esco-
lha das músicas. Havia pelo menos 
um som de cada álbum lançado. Das 
mais antigas como “Saul of Tarsus” 

(do Portraits, 2009) e “Devastator” 
(do Breaker, 2010), até “Break the 
Cycle” (do Fight the Silence, 2014) 
e “Forced into the Fire” (do Wake, 
2015). Um dos momentos mais me-
moráveis do show foi quando o vo-
calista disse o real motivo de todos 
estarem ali. “Essa é a nossa última 
turnê. Temos feito isso por 10 anos 
e cada um aqui nesse palco é um 
exemplo vivo de que não importa 
quem você é, não importa de onde 
você veio, Jesus Salva!”, bradou. Ao 
fim do show, o guitarrista Ryan Lei-
tru ainda ficou no palco para cum-
primentar os fãs e tirar fotos.

A Farewell Tour ainda seguiu 
para outros países, tanto da América 
Latina quanto da Europa e terminará 
nos Estados Unidos, em dezembro de 
2016. Não sabemos ao certo o que 
o futuro guarda para os caras, mas 
prometemos ficar atentos a qualquer 
novidade. Obrigado, For Today e até 
breve, quem sabe...

FOR TODAY

“We will not BE AFRAID”
“We will not BE AFRAID”



sete

TRADUZIDAS

Son of God, son of man faithful 
witness
All I have, all I am is your dominion
Holy fathers make holy sons
With holy spirits crying out we have 
overcome
Holy fathers make holy sons
With holy spirits crying out we have 
overcome this world!

Son of God, son of man faithful 
witness
All I have, all I am is your dominion
Holy fathers make holy sons
With holy spirits crying out we have 
overcome this world!
This world!
We have overcome this world!
I have overcome this world!

Son of God
Son of man
Son of God
Son of man
Faithful
Witness
Witness
We have overcome
Witness
I witness
We have overcome.

Son Of God, Son Of Man
Filho de Deus, Filho do Homem

Filho de Deus, Filho do homem fiel 
testemunha
Tudo o que tenho, tudo o que eu sou 
é o seu domínio
Santos Padres fazer filhos santos
Com espíritos santos clamar temos 
que superar
Santos Padres fazer filhos santos
Com espíritos santos clamar temos 
que superar este mundo!

Filho de Deus, Filho do homem fiel 
testemunha
Tudo o que tenho, tudo o que eu sou 
é o seu domínio
Santos Padres fazer filhos santos
Com espíritos santos clamar temos 
que superar este mundo!
Este mundo!
Temos superar este mundo!
Eu venci o mundo!

Filho de Deus
Filho do homem
Filho de Deus
Filho do homem
Fiel
Testemunha
Testemunha
Superamos
Testemunha
Eu testemunho.Temos superar.

Sleeping
Giant

seis

Letras

May the world know that I am yours.
I will never be silenced.
I will resist my sin to the point of 
blood,
and I will wear my scars like badges 
of honor.
But let my hope cry out that my God 
is greater than the pain of persecu-
tion.
My God is greater than this world.

There will never be another chance 
to live today for God. There will 
never be another name that can save 
us from ourselves. And so, steadfast 
and undeterred, I will proclaim the 
name of Christ to a dead and dying 
world.
I am not ashamed!

We will resist our sin to the point of 
blood and we will wear our scars 
like badges of honor.
But let our hope cry out that our 
God is greater than the pain of 
persecution.

Blinded, I saw that Christ is Lord. 
Now, may the world see you 
through open eyes.
God, my Father, reign.

Saul of Tarsus (The Messenger)
Saulo de Tarso (O Menssageiro)

Que o mundo saiba que eu sou teu.
Eu nunca ser silenciado
Vou resistir aos meus pecados, a 
ponto de sangue,
e eu usarei as minhas cicatrizes 
como medalhas de honra.
Mas deixe a minha esperança cla-
mar, pois o meu Deus é maior que a 
dor da perseguição.
Meu Deus é maior que esse mundo.

Nunca haverá uma outra chance de 
viver para Deus hoje.Nunca haverá 
outro nome que possa nos salvar 
de nós mesmos. E assim, firme e 
sem medo, eu vou anunciar o nome 
de Cristo para um mundo morto e 
moribundo.
Eu não me envergonho!

Nós vamos resistir aos nossos 
pecados, a ponto de sangue e nós 
usaremos as nossas cicatrizes como 
medalhas de honra.
Mas deixe a nossa esperança clamar, 
pois o nosso Deus é maior que a dor 
da perseguição.

Cego, eu vi que Cristo é o Senhor. 
Agora, que o mundo possa vê-lo 
através de olhos abertos
Deus, meu Pai, reine.

FOR TODAY


