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VIVER de
VERDADE
Quem diria que nos anos 90 era possível ouvir canções de intensa adoração no estilo música cristã
contemporânea, tendo influências do pop rock, rock progressivo e folk? Sim, um som tão moderno já nos
anos 90 era apresentado pelo Ministério Vinho Novo. O grupo completou neste ano, 23 anos de estrada.
São sete CDs e dois DVDs lançados. Para comemorar, o ministério lançou recentemente o CD e DVD VIVER DE VERDADE. Conversamos com o ministério sobre o momento atual e o novo trabalho. Confira!
SHOW GOSPEL: Fale sobre o trabalho “Viver de Verdade”
VINHO NOVO: Deus vinha falando conosco sobre a necessidade de vivermos o cristianismo mais por inteiro, ou
seja, sentindo a dor do nosso próximo e então sermos
as mãos de Deus para os necessitados. Duas de nossas
canções se encaixam bem dentro dessa proposta: “Hora
de Agir” e ‘Viver de Verdade’. O trabalho foi gravado em
Juiz de Fora, no templo da Igreja Missionária Filadélfia,
que foi totalmente modificado para este fim. A direção e
produção ficou por conta de Luiz Cardoso, que é também
quem assina grande parte das canções, nos arranjos,
Josias Campos, tecladista da banda, Luiz Cardoso e Nilo.
SG: Em 23 anos de existência, qual mensagem o ministério quer trazer com o trabalho?
VN: A mensagem é que é impossível ser um “adorador do
Pai” e viver isolado da sociedade que tem inúmeras carências: sofrem com a solidão, intentam suicídio, sofrem
escassez de comida e abundância de drogas. Olhar para
isso tudo e ficar de braços cruzados é incoerente com a
mensagem do evangelho. Como diz o refrão da música
“Hora de Agir”: Chegou a hora de agir, em vez de só falar,

só olhar, e só ouvir, de consolar a quem chora, levar o
pão, o amparo e o amor de Deus. Em suma, Viver de Verdade é ter menos apego às coisas materiais e mais amor/
ação pelo semelhante.
SG: Vocês têm grande envolvimento com causas sociais. Fale sobre isso!
VN: A música cristã exerce um papel sócio-educacional
muito importante. Ela traz equilíbrio emocional, além de
ser inclusiva e confortante graças ao poder transformador da Palavra de Deus. A causa social deve ser algo que
queima no coração de todo cristão. Por isto, cantamos,
adoramos a Deus, vivemos na busca Dele e também
entendemos que servir ao próximo é um dever cristão.
Dessa forma, temos ajudado alguns projetos sempre que
convidados com shows beneficentes e, ainda, destinamos alimentos a instituições como o Centro de Ajuda a
Toxicômanos de Juiz de Fora. Neste último trabalho, parte
da renda está sendo destinada à MISSÃO ANGOLA, dirigida pela Igreja Missionária Filadélfia de Juiz de Fora, que
desenvolve um trabalho de assistência e evangelismo
naquele país.
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