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A história da banda GodStones, começa no ano de 2013, quando quatro 
jovens decidiram aceitar o desafio de participar no Festival Paroquial da Canção 
Jovem Cristã, na Amora.

Sob o tema “Ide e Fazei Discípulos, em todas as nações”, classificaram-se em 
1º lugar com a música “Ide e Fazei”, de composição da vocalista Filipa Esteves e 
letra de Deolinda Esteves.

Assim, assumiram o compromisso de representar a paróquia de Amora no 
Festival da Canção Jovem Cristã da Vigararia do Seixal. A 18 de maio partic-
iparam no XXIV Festival Vicarial da Canção Jovem, onde foi atribuído o honroso 
prémio de Melhor Interpretação e de Canção Vencedora.

Seguiu-se a Mostra de Bandas Católicas de Setúbal, a 25 de maio de 2013, e 
em representação da Vigararia do Seixal arrecadaram o 1º lugar.

No fim-de-semana de 19, 20 e 21 de julho de 2013, no Festival Jota, atuaram 
no Teu Palco, e foram votados como a Banda Revelação 2013, garantindo a sua 
presença no Palco Principal do Festival Jota, em 2014, em São Pedro do Sul.

Este momento, e este local, marcaram profundamente o percurso da banda 
pela força que encontraram no manto de Nossa Senhora das Dores, do Paúl, a 
quem a banda dedicou a música “És Tu”.

Em conjunto com as atividades musicais, a banda também participa em 
eventos de caridade, sendo um dos mais notáveis a colaboração num evento 
de angariação de fundos para uma colónia de férias para crianças desfavoreci-
das, das Irmãs da Caridade de Setúbal, organizada pelos jovens da Paróquia de 



Amora.

Em março de 2014, os Godstones organizaram um evento sob o tema “Ef-
fathá: Abre o Teu Coração”. Um concerto/convívio, para as bandas e grupos de 
jovens da Vigararia do Seixal, para promover a amizade, partilha e o convívio 
entre os jovens, através da música.

Desde abril de 2014, a banda tem percorrido várias paróquias de todo o país, 
participado como banda convidada em vários Festivais Diocesanos da Música 
Jovem Cristã e foi, inclusive, a banda de abertura do Festival Jota 2014, em São 
Pedro do Sul.

No lançamento do seu primeiro álbum Hosana, que se realizou no dia 22 
de Novembro de 2014, os GodStones contaram com a participação especial de 
vários nomes da música Cristã portuguesa como Claudine Pinheiro, Pe. Jorge 
Castela (Banda Jota), Pe. Rui Manique (Banda Jota), US (Unidos em Santidade), 
Pe. Borga, etc..

Afirmam-se com uma banda de Rock Cristão, e os seus elementos são: Filipa 
Esteves (vocalista e baixista) é a principal compositora da banda, tendo também 
formação musical em guitarra, piano e baixo. Diogo Espírito Santo (guitarrista) 
tem como influência vários estilos de Rock. Diego Cabral (baterista) é um bater-
ista com formação em Rock e Jazz. António Coelho (pianista) é um pianista com 
influências em Jazz e Swing dos anos 50.

A banda já conta com 10 temas originais que compõe o seu primeiro tra-
balho:

1. Ide e Fazei
2. Viver para Servir
3. Hosana (single do álbum)
4. Deus é Amor
5. És Tu
6. Mistério
7. Ser Jovem, Ser Cristão
8. Não Temas
9. Pedra Angular
10. Jesus Ressuscitou

Os GodStones encaram a música como um elo de união, e um modo de 
colocar os seus dons ao serviço da comunidade e de Deus. Através das suas 
músicas procuram ser pedras vivas do reino do Senhor, e dar um testemunho 
de gratidão pela graça da presença de Cristo nas suas vidas.



Abril 2015

Organização:

www.acolitos.liturgia.pt | facebook.com/snacolitos | acolitos@liturgia.pt

PROGRAMA:
10h - EncOntRO PARA Os AcólitOs nO AuditóRiO PAulO Vi
cOM GODSTONES

11.30h - PARAMEntAçãO dOs AcólitOs nO sAlãO dO BOM 
PAstOR (cEntRO PAulO Vi)

12.30h - MissA nA Bsst
PREsidênciA: d. JOsé cORdEiRO, 
PREsidEntE dA cOMissãO EPiscOPAl dA 
lituRGiA E EsPiRituAlidAdE

16h - tERçO nA cAPElinhA dAs APARiçõEs

17.30h - PARticiPAçãO nA PROcissãO dO sAntíssiMO


