
Banda Origem – Seriedade no Ministério e música de qualidade 

 

1993. São Paulo – SP. Nascia o grupo “Origem Divina”, abreviado posteriormente para “Banda 

Origem”. Fundada por jovens compromissados com o evangelho e, não menos importante, músicos 

de qualidade, a Banda Origem cresceu e amadureceu durante 16 anos para chegar ao lançamento 

do disco “Filho do Homem”, em 2009. Neste tempo, criaram diversas composições, tocaram em 

vários festivais (com destaque), se apresentaram ao lado de grandes nomes do gospel nacional, 

como o Oficina G3 e passaram pelo processo de desenvolvimento que toda banda iniciante precisa 

experimentar. 

“Filho Do Homem”, portanto, que começou a ser gerado em 2005, é um disco que nasce, por 

excelência, bem trabalhado. Aperfeiçoado e pensado com cuidado e atenção aos mínimos detalhes. 

Adriano Fernando (vocal), Paulo Henrique (guitarra), André Floriano (teclado), Anderson Ramos 

(baixo) e Marcos Carvalho (bateria) praticam um rock de pegada powerpop. Ou seja: é uma música 

mais sofisticada que o convencional. Com variações de climas e texturas notáveis. Conseguem 

equilibrar os riffs pesados do rock com a melodia e os arranjos do pop bem feito. Acessível sem ser 

simplista. Sofisticado sem soar pretensioso.  

Entre uma composição mais forte como “Pelo Seu Nome” e uma balada como “Perto de Ti”, fica 

evidente o meio termo difícil de ser alcançado que a Origem faz com desenvoltura. Música para 

todos os ouvidos. Inclusive os mais exigentes. Ouvindo-os, é impossível não notar a unção, a 

capacidade de envolver que transborda nas faixas. Longe do clima declaradamente forçado que 

muitas bandas gospel tentam colocar em seu som, na Origem isto é natural, fluído, espontâneo. 

Dentro deste espírito, o grupo se empenha na divulgação do seu primeiro CD, disponível para 

audição no MySpace, e já prepara o segundo. Debutantes experientes que são, a tendência, 

inevitável, é de uma bela trajetória pela frente. Requisitos para chegar lá é o que não faltam. 

www.bandaorigem.com.br 

www.myspace.com/bandaorigem 
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