Marisa de Paula lança seu 5º CD para a Rio Gospel com apoio da Oapaz e Infinity Gravadora
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Mês passado nós noticiamos aqui três lançamentos musicais até dezembro. Pois estando
ainda na metade do mês de novembro, confirmamos que um já foi lançado no último final de
semana: o CD da cantora Marisa de Paula. (na foto, recebendo a obra das mãos do Irmão
Edson Gomes, presidente da Rio Gospel).

Dentro do Projeto Louvor & Paz & Solidariedade (Projeloupaz), o Projeto Suporte Gospel
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(PSG), ambos da Ordem dos Agentes da Paz (Oapaz) continua cumprindo sua missão de fazer
da música gospel, um canal não apenas de louvor a Deus, mas também de evangelização e de
fins sociais. E isto se realiza por meio de apoio dado pelo projeto aos levitas - que sejam
verdadeiros adoradores - realizarem o sonho de terem um CD gravado, sendo assim
abençoados por Deus através da Oapaz. E eles também serem canal de bênçãos na vida de
tanta gente que necessitam de algum tipo de assistência seja espiritual, financeira ou
emocional.

Para o lançamento do CD da Marisa, fora agendada a data de 15 de novembro. E não houve
atraso nem adiamento visto que no II Congresso de Missões realizado no Rio de Janeiro nos
dias 14 a 17, Marisa que tem no coração um grande amor por missões, lá estava participando
e lançando sua mais nova obra ministerial.

Parte da renda será revertida para custear ações missionárias realizadas pela ong Rio Gospel,
no Vale do Jequitinhonha. Uma segunda remessa de CDs está na fase de prensagem, sob a
responsabilidade e custos da Oapaz e Gravadora Infinity parceiras nestas mobilizações
evangelísticas e sociais em uma das regiões mais pobres do Brasil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projeto Social Soldado Ferido

O CD que faz parte do Projeto Social Soldado Ferido, na voz do cantor e soldado PM Almeida,
está na fase de produção sendo finalizados os arranjos para ser gravada a voz nos próximos
dias.

Um videoclipe está sendo também produzido e fará parte da campanha de lançamento em todo
o país em dezembro. Ainda esta semana teremos mais notícias a respeito disto que vai
impactar o Brasil.

É mais uma realização do Projeto Louvor & Paz & Solidariedade, encabeçado pela Oapaz –
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Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade junto com gravadoras e produtores musicais.
Nesta ação, a parceira é a Gravadora Infinity Records que também tem como visão não
apenas a parte comercial, como afirmam seus diretores Jean e Cleidemara Santos: “O objetivo
maior da empresa é a evangelização através da música e o apoio aos levitas”.
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