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Eliana Ribeiro leva grande público à Praça das
Mangueiras na penúltima noite do Natal Social
2017
Última noite, sábado,30, com Zênite, Kerigma e Louvor da IBE
Antônio Galdino
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Eliana Ribeiro na Praça das Mangueiras,
em Paulo Afonso-BA

Eliana Ribeiro leva grande público à Praça das
Mangueiras, em Paulo Afonso, na penúltima noite do
Natal Social 2017
Uma das grandes representantes femininas da música
católica no Brasil, Eliana Ribeiro, se apresentou no dia 29
de Dezembro na Praça das Mangueiras, no centro de
Paulo Afonso, dentro da programação natalina chamada
Natal Social, iniciada no dia 8 de Dezembro e realizado
todos os finais de semana. A cantora da comunidade
Canção Nova levou grande público para a penúltima noite
da programação natalina de Paulo Afonso-BA.

Eliana Ribeiro é missionária e ministra de música na
comunidade Canção Nova, há quase duas décadas, onde
se destaca na apresentação de programas de TV e rádio,
pregações e publicações de textos. A cantora é presença
marcante em encontros religiosos e shows católicos em
todo o Brasil, Europa e América Latina.
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Sobre a cantora
Foto: Antonio Galdino

Eliana Ribeiro na Praça das Mangueiras,
em Paulo Afonso-BA

Eliana
Ribeiro Eliana Ribeiro na Praça das Mangueiras,
nasceu em 1977, na em Paulo Afonso-BA
cidade de Vitória, no
Espírito Santo. Em 1999, ingressou na Comunidade
Canção Nova. Três anos depois, Eliana gravou o seu
primeiro CD, intitulado “Tempo de Colheita”.
Já 2006, ela lançou o segundo CD com o título “Espera no
Senhor”. Com 16 faixas (11 gravadas em estúdio no Brasil
e 5 gravadas ao vivo em Portugal).

em Paulo Afonso-BA

No mesmo ano, ela
gravou
o
seu
primeiro trabalho em espanhol ‘Al Maestro Del Canto’,
com 10 faixas com salmos, acompanhado pela versão em
português, ‘Ao Mestre do Canto – Salmos’.
Em 2009, lançou mais um CD, que foi o seu primeiro
DVD, intitulado: “Barco a Vela”, que inclui outras músicas
inéditas além da que nomeia a obra, como: Força e
Vitória, Enviai e Eu me Rendo a Ti. O CD com 14 faixas e
o DVD com 19 faixas, foi gravado ao vivo, no auditório
São Paulo, em Cachoeira Paulista.
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Show de Eliana Ribeiro na Praça das
Mangueiras, em Paulo Afonso-BA

No ano de 2011, a cantora católica lançou o CD
Oracional ʻʼEncontramos o Cristoʼʼ, que com o padre
Roger Luís e Thiago Tomé, cantam e rezam na dinâmica
do querigma.
Em 2013, Eliana Ribeiro lançou o CD e DVD, intitulado
ʻʼSaudade de Tiʼʼ, no qual contém músicas que levam à
experiência do retorno ao primeiro amor.

A cantora católica subiu ao palco apresentada pelo Bispo
Diocesano de Paulo Afonso, Dom Guido Zendron e
recebida calorosamente por grande público com muitos
jovens de Paulo Afonso e de cidades vizinhas que cantavam, em grande coral, todas as suas
músicas.
Bispo D. Guido Zendron no show de
Eliana Ribeiro em Paulo Afonso - BA

Última noite do Natal Social, neste sábado, 30, com Zênite, Kerigma e Louvor da IBE
A programação do Natal Social 2017, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social
da Prefeitura de Paulo Afonso, se encerra neste sábado dia 30 quando, a partir das 19 horas e
30 minutos o Coral Zênite da Igreja Adventista Sétimo Dia será a primeira atração da noite,
seguida do Ministério de Dança Kerigma da Igreja Canaã (20h30) e do Ministério de Louvor
Remanescente da Igreja Batista Evangelizadora (21h).
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