
                          

Nascida em Cruzeiro, interior de São Paulo, Adriana começou 

cedo sua história na música aos sete anos de idade cantando 

num coral de sua paróquia. Hoje com oito discos lançados, e um 

DVD ao vivo, é considerada referência na música católica por 

sua ungida voz, qualidade musical em seus trabalhos, e pelo 

testemunho vivo de cristianismo. De alma leve, com um brilho 

no olhar, e sorriso estampado, em passagem por Fortaleza para o 

lançamento de seu mais novo cd “Coisas que vivi”, a cantora 

concedeu entrevista ao BIP.  

 

Adriana, o que impulsionou a ser missionária? 

 

Tenho certeza que por um desígnio de Deus, porque quando Deus me chamou desde 

pequena eu não entendia a dimensão do que Deus tinha para mim. Eu dei o passo, e 

fui fiel no pouco, e hoje eu colho a graça desse desígnio que foi se concretizando na 

minha vida. Nunca almejei, nunca planejei pra viver a missão nessa proporção que 

vivo hoje. Comecei lá, na minha paróquia, na minha capela pequenininha, porém Deus 

tinha um desígnio que hoje se cumpre na minha vida. 

 

 

Como você faz para manter a sua amizade com Deus? 

 

Amizade é você é semear a cada dia, plantar a cada dia, cuidar a cada dia, né? Então a 

minha amizade com Deus é uma amizade linda, graças à Deus! Eu tenho uma 

intimidade muito grande com Deus... De um Deus que eu falo com Ele o tempo todo 

seja através das minhas orações, seja através de uma palavra de alguém, seja através de 

uma leitura, de um estudo bíblico... Um Deus muito presente seja através 

principalmente da comunhão diária que eu tenho a graça de receber. Enfim, amizade é 

conviver, é estar perto, e é isso que eu vivo com Deus. 

  

Além de cantora, você também é compositora. Como surgem as suas composições? 

 

Eu componho muito pouco na realidade. Eu não sou uma compositora que consegue 

escrever todas as experiências que eu tenho com Deus. Porém, algumas vezes eu 

consigo, e algumas elas nascem. E, assim, eu vejo que é o momento. As minhas 

composições nasceram dos meus maiores sofrimentos, das minhas maiores cruzes que 

carreguei, e aí nascem, vão surgindo no coração... Essa última que fiz agora “Te farei 

vencer”,  nasceu da experiência de ter perdido meu filho. Escrevi toda a letra, mandei 

pro Adelso Freire (arranjador, produtor, e diretor musical), ele musicou, e ficou essa 

coisa linda que ele conseguiu traduzir.  “Jesus amigo”, outra canção que fiz agora, ela 

nasceu de uma experiência da comunhão. Eu tive o ano passado eu tive a 

oportunidade de estar na casa de Marta, Maria, e Lázaro lá em Jerusalém, e aí 

enquanto o frei explicava como era amizade de Jesus, Marta, e Maria, eu dizia assim: 

“Gente, eu quero essa amizade! Imagine Jesus na minha casa! Descansar na minha 

casa, ficar na minha casa...” E, um dia Jesus, quando eu comunguei, recebi Jesus, e falei: 

“Jesus, entra aqui e faz morada no meu coração, fui falando aquilo que a música diz. E, 

 

 



Deus me deu o discernimento de que quando eu comungo, é a mesma amizade que se 

concretiza. Jesus vem entra na minha casa, olha muitas vezes meu coração empoeirado, 

desorganizado ... E, amigo que é amigo ele chega, ajuda, coopera ...Então é essa 

experiência ... 

 

Um santo? 

São Francisco de Assis, 

 

Um amigo (a)? 

Minha mãe. 

 

Uma canção? 

Abraço de Pai. 

 

Um momento feliz? 

Quando fui mãe. 

 

Uma palavra que lhe agrada? 

Sinceridade. 

 

Uma palavra que lhe desagrada? 

Mentira. 

 

Adriana, nos deixe uma mensagem para todos da Paróquia Santíssima Trindade. 

 

Que seja um ano cheio das surpresas de Deus na vida de todos vocês. As surpresas de 

Deus sempre elas vem carregadas de bênçãos, então que seja um ano abençoado. Um 

ano de vitória, e, sobretudo, um ano de fidelidade à esse Deus maravilhoso que conta 

com a minha, e com a sua fidelidade. Um beijo grande. Deus abençoe! 

 

 

Por Kassia Santana - PASCOM 


