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Palestrantes: 

São 20 palestrantes, as palestras serão gravadas e disponibilizadas on-line de 20min a 40min o tempo 
de duração. 

 

 

Palestrantes Confirmados 

Brais Oss 
Saxofonista, Gaitista, 
Cantor, Compositor, 
Escritor, Palestrante 

Motivacional e membro da 
Comunidade Aliança da 

Canção Nova hoje 
administra sua própria 

carreira sólo, conseguindo 
trazer a paixão da música e 

sua missão de 
evangelização em seu 

grande projeto de vida. 

Everton Oliveira 

Carreira construída na noite, 
optou trocar sua trajetória 
com grandes músicos para 

viver exclusivamente da 
música católica, atualmente 

na Canção Nova é 
responsável de gravar vários 

CDs de artistas católicos 

Fabio Henriques 

Cursou Recording Engineering na The 
Recording Workshop, USA, onde 

pôde unir sua formação musical com 
a tecnologia então começando a 

evoluir de gravação em 
computadores.  Desde então foram 

mais de 170 CDs e vários DVDs. 
Ganhador de 2 Grammy Award o 

maior e mais prestigioso prêmio da 
indústria musical internacional com a 

gravação de trabalhos de Gilberto 
Gil e Caetano Veloso. 

Hélio Moreira 

Pianista renomado em 
orquestras como Tabajara 
resolveu ousar e se mudou 

para Suiça, hoje dando aula 
na escola mais importante 

de Zurique. 

 



Palestrantes Confirmados 

Laercio Oliveira 

Missionário há muitos anos, 
teve uma grande passagem 
pela comunidade Canção 
Nova, hoje continua seu 
caminho como músico e 

evangelizador. 

Gustavo Oliveira 

Formado em Gestão de 
Marketing pelo 

IBEMEC/IBTA, construiu sua 
carreira como administrador 
de empresas e hoje diretor 

na Lancee Digital focada em 
marketing digital. 

Junior Summer 

Profissional que promove 
grandes shows no mercado 
Católico sendo responsável 
por um dos maiores eventos 

da Música Católica o 
Summer Beats. 

Diego Fernandes 

Cantor, compositor e 
apresentador de TV. 

Ousado e dono de um carisma 
único que tem arrebanhado 
milhares de jovens que se 

identificam com sua linguagem 
e com a sua maneira de louvar 

a Deus 



Palestrantes Confirmados 

Roberta Castro 

Ginecologista e especialista 
em terapia familiar. 

Coordenadora do Ministério 
de Música e Artes da 

Renovação Carismática 
Católica no Estado do 

Espírito Santo, autora da 
Música Espera no Senhor 

Daniel Bogas 
Arquiteto especializado em 
Mistagogia e Ciência da 

Religião PUC/SP, 
International Certified Coach 

Leader BCI – Behavorial 
Coaching Institute e ICC 
International Coaching 
Council, Head Trainer 

comportamental, Pioneiro 
no Brasil em Humanitude-

H3e Fundador da Sociedade 
Brasileira de Humanitude. 

Samuel Ferreira 
Cantor, compositor, baixista, 

arranjador e produtor 
musical. Trabalhou como 

músico na noite durante 10 
anos, compôs diversas 
músicas, gravadas por 
Dunga, Eliana Ribeiro, 
Ricardo Sá, Diácono  

Nelsinho Corrêa. Possui dois 
CDs Gravados “Canção 

Nova Sertaneja” e “Guiado 
pelo seu amor” em 

novembro de 2015 estará 
lançando seu primeiro CD 

solo 

Marcio - Byskwi 

Um dos mais admirados 
tecladistas do universo 

católico a mais de 20 anos 
como músico tocando com 

grandes nome Eugênio 
Jorge e Nazaré Araujo, hoje 
faz parte do time de músicos 

da comunidade Canção 
Nova 



Palestrantes Confirmados 

Marquinhos da Luz 

Percussionista e Vibrafonista, 
Marquinho da Luz 

nasceu  no berço da 
percussão brasileira, 

Salvador–BA, e conviveu 
desde cedo com grandes 

músicos e, aos 18 anos veio 
pra São Paulo aperfeiçoar 
seus estudos. Dedicado e 

determinado, sempre levou 
a sério todos os trabalhos e 

projetos que realizou e, 
considera tudo que faz um 

constante aprendizado. 

Fábio Rabello 

Cursou licenciatura em 
música na Unimes. Atua 
como ministro de música 
desde 1998, já participou 

da gravação de mais de 50 
CDs/DVDs. Desde 2006, 

serve no Ministério de 
Música Canção Nova como 
saxofonista e flautista, além 

de participar de vários 
projetos com grandes 

músicos. 

Juliana de Paulo 

Cantora há mais de 10 
anos, natural do Espírito 

Santo com 3 CDs gravados 
o seu mais novo CD Faça-se 

pela gravadora Canção 
Nova vem mostrando 

grande personalidade e 
notoriedade na Música 

Católica. 

Diego Contiero 

O Músico da Comunidade 
Canção Nova que já teve 

suas Canções gravadas por 
nomes como: Dalvimar 
Galo, Eliana Ribeiro, 

Flavinhho, Thiago Tomé 
entre outros é atualmente 

uma das revelações entre os 
compositores Católicos no 

Brasil. 



Palestrantes Confirmados 

Amaro Junior 

Seu primeiro trabalho 
profissional foi como músico 

do cantor Biafra, estudou 
bateria com o professor 

Fernando Pereira.  
Freqüentou os "workshops" 
de bateria de Dave Weckl e 

Dennis Chambers, suas 
principais influências.  

Tocou com os cantores Pery 
Ribeiro e Emílio Santiago.  

Victor Guedes 

Psicólogo, especialista em 
Gerência de projetos, 
Docência em ensino 

superior, mestrando em 
Administração BH. 

Coordenador e professor do 
curso de Oratória 

da faculdade Pitágoras. 

Helder Rocha  

O Músico do Ministério de 
Música Canção Nova, onde 
já tocou com Eros Biondini e 

a Banda Mecânicos. 


