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Formada há mais de 15 anos com o nome de Banda Luz, que pouco tempo depois mudou pra 

Banda Atrium (por motivos de registro), tem uma história ímpar com a música gospel de Manaus, pra 
não dizer do Amazonas, surgiu no coração de Deus que usou jovens muito talentosos e ungidos pra 
fazer uma música diferente, um louvor de alma que canta a palavra de Deus e o seu amor de forma 
singular.  
 
  Após participar de muitos eventos onde cantava canções próprias e também sendo banda 
base pra cantores de renome nacional como Aline Barros, Carlinhos Felix,dentre outros, surgiu o 
projeto de gravar o 1º CD: Fala Entre Nós, com Hilza Cardoso, Abraão Lincoln e Silas Freitas nos 
vocais e na autoria das músicas, mesclando músicas congregacionais e evangelísticas. O CD teve 
uma repercussão maravilhosa o que fez com que Deus desse à banda o segundo CD: Tua Unção, 
novamente a Banda Atrium viu Deus fazer grandes coisas através de seus integrantes e não demorou 
pra banda lançar o 3º CD: Uma Nova História, agora com Fabrício sendo o Lead Vocal.  
 
           Deus honrando a fé e esforço da banda, levou-os a se apresentar em várias cidades 
brasileiras, entre elas Rio de Janeiro, Niterói-RJ, Vitória-ES, Boa Vista-RR além de participar do Louvor 
Norte em Belém do Pará, como a primeira banda do norte a participar desse grandioso evento que 
acontece anualmente na capital paraense onde reúne os principais nomes da música gospel nacional, 
além dessas cidades a banda já participou de eventos por por quase todo o interior do Amazonas e foi 
a primeira banda gospel a se apresentar como convidada no FECANI 2005 – Festival da Canção de 
Itacoatiara, um dos maiores e mais tradicionais festivais de música do Brasil. Nessa época ingressava 
na banda seu novo vocalista: Beto Vital. Gravamos assim nosso 4º CD chamado: "Meu lugar", vindo 
depois a gravação do nosso primeiro DVD "Atrium ao vivo". Contudo Deus sempre nos surpreendendo 
nos trouxe uma nova voz para fazer parte deste ministério. Foi então que se juntou a nós Felipe Netto, 
servo de Deus, com uma voz vibrante , espetacular e juntos fizemos nosso 5º CD, nosso mais novo 
lançamento, tendo por título: "Novo Caminhar".  

          Hoje a Banda Atrium é formada por Felipe Netto (Voz), Dinho Braga (Teclados), Rubem 
Emanuel (Baixo), Gilber Araújo (Guitarra) e Alison Rabelo (Bateria). 

Em Agosto de 2017 lançamos nosso novo single chamado “Isto eu creio” e pode ser conferido 
no link https://youtu.be/D8GVCxGIVuc.  

            O principal objetivo da banda é propagar o nome de Jesus e abreviar a sua vinda através do 
louvor ao seu nome, o adorando e exaltando a todo instante. GOD BLESS!! 

 
Contatos: 
bandaatrium@gmail.com 
(92)99118-8717 
facebook.com/bandaatrium 
Instagram.com/bandaatrium 
youtube.com/c/bandaatrium 


