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Frei Turra apresenta CD vencedor do concurso nacional

O Pároco da Igreja Santo Antônio do Partenon, Frei Luiz Sebastião Turra, foi o vencedor
de concurso nacional de música. Ele recebeu o maior número de votos como Música
Alternativa para Oração e Meditação no certame promovido pela Tv Século XXI em conjunto
com outras televisões católicas. Este é um concurso anual que classifica melhores vozes,
melhor interpretação e melhor composição. Turra concorreu com o CD Adoremos o Deus da
Vida, gravado em 2011, pela editora Paulinas.

As 14 composições para este CD são exclusivas de Frei Turra. Os arranjos para a
gravação foram preparados por Luiz Antônio Karan, maestro da cantora Fafá de Belém. A
interpretação foi executada pelos músicos Paulinho Campos, Maria Diniz, Rota Kfouri e Ringo,
que integram o grupo vocal de Roberto Carlos.
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O compositor salienta que este CD não é de música litúrgica, nem de animação pastoral,
mas de reflexão e adoração. Para Turra, adoração é uma relação vital. “Não se aprende a
adorar por medo, nem por decreto, mas pela sabedoria de vida”. Acrescentou que “a vida
amplia o seu sentido na medida em que vamos cultivando relacionamentos libertadores e
humanizantes”.

Turra disse que “não nos cabe possuir Deus ao tamanho de algumas ideias ou doutrinas,
mas cabe deixar-nos possuir por Ele, na obediência da fé e da adoração”. Com a humildade e
a simplicidade que o caracteriza, Frei Turra afirmou que “deseja que esta obra ajude a
encontrar o Deus verdadeiro, que faz viver todas as coisas e apoia nossa esperança”. O CD
está a disposição n as livrarias católicas do país.
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