RELEASE OFICIAL
A banda paulistana de pop rock eletrônico Adoração e Intimidade que nasceu em 2005, está
em plena divulgação de seu novo álbum “Ele Nos Amou” lançado em novembro de 2014 no
Ministério Internacional Torre Forte.
A banda lançou o primeiro clipe/ ao vivo do single “O Grande Eu Sou”, gravado na Igreja Época
da Graça/ SP que tem sido "point" de bandas e artistas cristãos nas campanhas do Apóstolo
Igor, versão oficial para a música Great I Am, que no ano de 2013 e 2014 foi uma das mais
executadas nas igrejas que tem o inglês como língua principal. Musicalmente a banda optou
pela mesma base da versão original gravada pela New Life Worship, e os arranjos vocais foram
na ideia gravada por Paul Wilbur.
No canal oficial do YouTube da banda (youtube.com/aeioficial) foram lançados dois lyric
vídeos, as faixas “Canção do Apocalipse” e “O Grande Eu Sou”, utilizando desta ferramenta que
surgiu com força recentemente entre os fã-clubes e que faz bastante sucesso nas redes sociais.
Completando o pacote, o making of completo da gravação do novo CD. O vídeo traz entrevistas
com os integrantes e produtor, curiosidades dos bastidores e o relato do público colhido no dia
da gravação, que aconteceu na igreja Torre Forte, em São Paulo.
O primeiro CD, “Eu Tenho um Sonho”, foi lançado em 2008 e traz a participação especial de
Adhemar de Campos e produção musical de Ed Oliver.
Do primeiro para o segundo CD houve um natural amadurecimento musical que agregou novos
sons e trouxe outras boas influências, como versões de nomes como Planetshakers, Darlene
Zschech, Newsboys e New Life Church. Houve ainda um processo criterioso na escolha das
composições, além da preocupação de manter um nível de qualidade e criatividade que se
transformaram em marcas do trabalho da banda. Com uma pegada pop rock eletrônico mais
evidente, em “Ele nos Amou” a banda preferiu a experiência da gravação ao vivo, que resultou
em 12 faixas congregacionais, com cinco versões e sete canções inéditas. Dessa vez a produção
musical foi assinada por Ruben Morais.
Quem acompanha o trabalho da banda já pode ouvir Ele Nos Amou em todas as plataformas
digitais.
A banda atualmente é formada por Adriano Mendonça (vocal), Nanni Nascimento (vocal), Alex
Eduardo (vocal e teclado) e Sandro Faria (contrabaixo).
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