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Resenhas
PURITAN
Sucursal Do Inferno (Lanç.: 2017)
Totalmente gravado e produzido pelos 
próprios, o Puritan mantém a pegada 
matadora do álbum anterior. Power trio 
sinistro! Foi difícil escolher só uma, mas 
destacamos “Carcaça”. 
Infos: fb.com/puritan.mosh

AUGUST BURNS RED
Phantom Anthem (Lanç.: 2017)
Sempre inovando o cenário metalcore, 
mais uma vez os caras nos levam além. 
Introduções diferenciadas, riffs trabalhados, 
cozinha pesada e consisa. Nosso destaque 
vai para “The Frost”. 
Infos: fb.com/augustburnsred

GOD KNOCKDOWN
A Aparência Que Confunde Os Sábios 
(Lanç.: 2017)
Com um metal/hc de muita potência, o 
álbum bate forte como um peso pesado. 
Com excelentes linhas de vocais e, 
pasmem, uma guitarra só. Destacamos a 
faixa “Lado A Lado”. 
Infos: fb.com/godknockdown

COMEBACK KID
Outsider (Lanç.: 2017)
Mais um excepcional trabalho dos caras. 
Mantém a cadência dos últimos álbuns 
mas retoma à velocidade e peso dos sons 
antigos em muitos pontos. Destaque para a 
ótima “Surrender Control”. 
Infos: fb.com/Comeback.Kid

Editorial
Será que estamos fazendo nos-

so melhor? Dentre as inúmeras 
coisas do nosso cotidiano, esta-

mos nos dedicando de verdade? Só 
olhando para dentro de si mesmo, 
encontraremos as respostas.

Normalmente, é mais fácil co-
locarmos a culpa num ponto fora 
de nós, das nossas ações. Mas, tudo 
isso é muito relativo e pontual, pois 
nós somos assim, subjetivos e muitas 
vezes inconstantes, oscilantes. Acre-
ditamos que sempre deve-se tentar, 
agir, pois se omitir é algo muito difí-
cil de sentir quando não há mais uma 
segunda chance. Se arrepender de 
uma ação talvez seja menos doloro-
sa do que a dúvida de não ter agido. 
Mas, como falamos, tudo é relativo, 
cada caso é um caso.

Há momentos em que devemos 
agir, falar, defender com toda sua for-
ça a verdade em que acredita. Claro, 
sempre respeitando o espaço e tempo 
das coisas. Não é um processo fácil. 
Defender seus ideais sendo justo, sem 
imposição. Mas, mesmo sendo difícil, 
não podemos terceirizar a ação, te-
mos que assumir o controle dela, dar a 
cara a tapa mesmo, encarar os medos 
e as consequências de todo o proces-

so. se com tudo isso, ainda corremos 
o risco de não atingir os objetivos, de 
ter que rever o processo, imagine se 
omitindo, desistindo de agir.

Por outro lado, como tudo, sem-
pre há uma segunda versão e visão 
das coisas. A ação nem sempre está 
repleta de verdade plena. E aí que o 
mundo de hoje, a sociedade de hoje, 
perece. Para se chegar num ponto 
positivo para todos os lados, há de 
se fazer concessões, há de se ouvir 
os dois lados. Óbvio que tudo deve 
estar dentro do universo de respeito 
e entendimento mútuo para ser posi-
tivo. Pode ser que o seu melhor, num 
determinado momento, seja ouvir. E 
o ouvir é uma ação importante tam-
bém. Importantíssima, aliás.

Cremos que antes de culpar 
alguém ou algo de fora, devemos 
analisar nossas ações. Para fazer 
acontecer, temos que nos dedicar ao 
máximo em tudo aquilo que acre-
ditamos. Ouvir mais, refletir mais, 
respeitar mais. Expor com clareza 
e sobriedade nossa verdade. Faça o 
seu melhor. Há inúmeras coisas no 
mundo que talvez nunca mudem. 
Mas a mudança real começa em 
você mesmo.



cincoquatro

O lugar era Los Angeles, CA. O 
ano era 2014. Richard Haro e 
Garrett Gutierrez planejavam 

montar uma banda de hardcore. Mas, 
além do som que ambos amavam, 
a banda compartilharia mensagens 
positivas, de salvação, para quem não 
conhecesse ou quem quisesse um 
relacionamento real com Deus. 

Rapidamente, se uniram a Tony 
Rangel e Isaac Guerra, e pronto! 
Estava formado o RAPTURE.

Mesmo assim, 2014 foi um ano 
ainda bem devagar, só rolou dois 
show para a banda. Mas, sem desistir, 
continuaram compondo e ensaindo, 
até que o EP “Trials” foi lançado em 
2015. As oportunidades começaram 
a aparecer de verdade e cada vez 
mais se ouvia falar da banda. Já em 
2016, lançaram outro EP, “Persevere”, 
também muito bem aceito pelos 
fãs da cena. Para 2017, os garotos 
prepararam o single matador de 
“Once To Die” e continuam fazendo 
barulho país a dentro, compondo mais 
sons para um full album em breve.

Humilde, unida como uma 
família e com muito pé no chão, a 
banda RAPTURE tem cumprido sua 
missão de espalhar suas músicas e 
mensagens para as pessoas. Seus sons 
são sempre liberados para downloads 
de graça e a banda quer manter sua 
relevância e permanência na cena. 
Fazem seus próprios merchs, ao bom 
e velho estilo DIY, o que os deixa 
ainda mais fortes e respeitados para 
avançar no hardcore.

De fato, os garotos do RAPTURE 
sabem bem como fazer a coisa 
acontecer. Se amam como irmãos, 
amam o que fazem e se dedicam 
ao extremo pela banda. Receita 
perfeita para um futuro ainda mais 
promissor. O hardcore agradece. E 
nós também...

RAPTURE

“Today is the 
day. Now is 
the time.”



seis

Letras

Shake your fist up to the sky 
Life’s a mess, wondering why 
Disbelief, quit living a lie 
There’s two roads the truth or a lie 

This world brings nothing but pain 
Never conform, against the grain 
Once lived life hopeless, alone 
Now I know, hope sits on the throne 

Blood was shed. Price was paid 
Don’t you die. Raise to life! 

We laugh, we cry. We live, we die 
There’s a truth that can’t be denied 
Life goes by in the blink of an eye 
Lose your life and follow Christ 

What do you live for? 
What do you stand for? 
You’re searching for something 
A sense of belonging 

Today is the day right now is the time 
Tomorrow may never come 

It is appointed for a man once to die 
After this we meet God eye to eye 
Give account for this our gift of life 

Life is short, once to die!

Once To Die
Uma Vez Para Morrer Agite seu punho até o céu. A vida é 

uma bagunça, perguntando-se por 
que. Descrença, deixe de viver uma 
mentira. Há duas estradas, a verdade 
ou uma mentira.

Este mundo traz nada além de dor
Nunca se conforme, contra o grão
Uma vez vivida a vida sem 
esperança, sozinha. Agora eu sei, a 
esperança fica no trono.

O sangue foi derramado. 
O preço foi pago. Você não morre. 
Aumente a vida!

Nós rimos, nós choramos. Nós 
vivemos, morremos. Há uma 
verdade que não pode ser negada.
A vida passa em um piscar de olhos
Perder a sua vida e seguir a Cristo.

Por que você vive? O que você 
representa? Você está procurando 
algo. Um sentimento de pertencer.

Hoje é o dia, agora é a hora.
Amanhã talvez nunca venha.

É nomeado para um homem morrer 
uma vez. Depois disso, encontramos 
Deus olho a olho. Dê conta deste 
presente de vida.

A vida é curta, uma vez para morrer!

RAPTURE

sete

TRADUZIDAS

My city, Your city
Our sick are kissing the sick
Open your eyes, Open your mouth
And strip away the sun to see the bones
The darkness takes the worst of 
ourselves to give
It hurts when all is gone
It’s just so hard to live
Our blood, Our veins 
Our sin, Our pain
This night is ours to own
Open your eyes, Open your mouth
And get things right in this place
So wrong. This city, Sick city
What dead will bury the dead
So now lets pray away
Our sin, Our shame
Redemption can’t be found
Within yourself or those around
My city, Your city
Our sick are kissing the sick
Open your eyes, Open your mouth
And strip away the sun to see the bones
The darkness takes the worst of 
ourselves to give
It hurts when all is gone
It’s just so hard to live
Our blood, Our veins
Our sin, Our pain
My city, Your city
This is a sick city... Sick city

Sick City
Cidade Doente

Minha cidade, Sua cidade
Nossos doentes estão beijando a doença
Abra seus olhos, abra sua boca
E tire o sol para ver os ossos
A escuridão leva o pior que nós 
mesmos temos
Dói quando tudo se foi
É tão difícil de viver
Nosso sangue, Nossas veias
Nosso pecado, nossa dor
Esta noite é nossa
Abra seus olhos, abra sua boca
E coloque as coisas neste lugar
Tão errado. Esta cidade, cidade doente
Que a morte vai enterrar os mortos
Então, agora reze
Nosso pecado, nossa vergonha
A redenção não pode ser encontrada
Dentro de você ou daqueles ao redor
Minha cidade, Sua cidade
Nossos doentes estão beijando a doença
Abra seus olhos, abra sua boca
E tire o sol para ver os ossos
A escuridão leva o pior que nós 
mesmos temos
Dói quando tudo se foi
É tão difícil de viver
Nosso sangue, Nossas veias
Nosso pecado, nossa dor
Minha cidade, Sua cidade
Esta é uma cidade doente...
Cidade doente

JESUS WEPT


