
Novo tempo, novos caminhos, novas histórias e canções.  
Tudo isso firmado numa espiritualidade provada em 12 
anos de estrada e marcada pela presença de um Deus 
que se faz irmão dos homens e se revela na amizade ver-
dadeira. Esse é Marcados pelo Amor, 8º CD da banda 
Anjos de Resgate, primeiro lançamento da parceria entre 
as gravadoras CODIMUC e Universal Music.

Com arranjos e produção musical de Marcelo Duarte, o 
álbum traz 12 faixas inéditas e conta com a participação 

especial do grupo Cantores de Deus. Andréia Zanardi, Dalva Tenório e Karla Fioravante interpretam a faixa 
Teu Anjo, versão de Francis Botene para a canção “I’m your Angel”, sucesso nas vozes de Celine Dion e R. 
Kelly.

Entre os destaques, a música Me Marque na História (Anderson Freire), que expressa a necessidade de, em 
meio a tantos conselhos, ouvir a voz de Deus e se deixar conduzir por sua sabedoria. O refrão clama: “Faça 
soar minha vida como a canção que foi produzida no seu coração”.

Outro destaque é a canção Outro destaque é a canção Recomeçar (Marcelo Duarte), que apresenta um Deus que perdoa sem medida. 
Com paciência, ele espera o sim de cada homem, acredita e está sempre disposto a retomar o caminho. A 
letra afirma: “Recomeçar é estar ferido e suportar, é estar cansado e continuar em busca do amor, sem culpa 
e sem dor. Recomeçar é ir em frente, sem medo de errar. Deixe os receios pregados na cruz. Faça sua 
história com Jesus”.

O disco também tem como destaques as faixas O disco também tem como destaques as faixas Adoração (Rhamon Macedo / Valdinei Guimarães), Vou Viver 
(Francis Botene), Amado Amigo (Marcelo Duarte/ Abdias Vicente), Todos os Anjos (Marcelo Duarte / 
Marcleide Betania), Em Teu Mar (Maikon Máximo) e Senhora de Todos os Povos (Marcelo Duarte / Abdias 
Vicente /Demian Lopes / Cris Mattos).

Primeiro disco de inéditas após seis anos (o último havia sido Seja Luz - 2006), Marcados pelo Amor con-
solida definitivamente a atual formação, reunida desde 2008, e ratifica o amadurecimento da nova dinâmica 
musical da banda, já aprovada pelo público nos shows pelo Brasil. 

Um dos CDs mais esperados do ano, Marcados pelo Amor já está disponível nas melhores lojas do Brasil e 
também pela internet, no site  www.mundosanto.com.br
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