
MINISTÉRIO SAMAH 
 

RELEASE 
 

Banda de pop/rock cristão, na estrada desde 2009, cujos integrantes tem como foco ser exemplo para 
novas gerações: exemplo na vida cristã, exemplo na vida social, em defesa da honestidade e da moral, 
confrontando a religiosidade e os dogmas, em resgate de valores que hoje estão sendo rapidamente 
corrompidos (por isso, o primeiro álbum chama-se "Contramão").  
 

O nome Samah foi inspirado em Ezequiel 48:35.  
A expressão "Jeová Samá" significa "O Senhor está aqui", ou "O Senhor se faz presente". 
 
O grupo, hoje, é formado por 5 integrantes:  
João Costa, responsável pelo Ministério, é compositor, contrabaixista e diretor de produção.  
Kelen Costa, que iniciou na música em 1998, é vocalista solo, professora de técnica vocal e responsável, 
também, pelo gerenciamento das mídias da banda. 
Kelvi Veloso, guitarrista, professor de música, arranjador, compositor e produtor musical. 
Fernando Bossini, baterista. A equipe conta, também, com Ana Paula Bossini que é responsável pelos 
registros audiovisuais. 
 
Em 07/03/2018, a música "Lágrimas de Sangue" entrou no Top 10 do *PalcoMP3 (que é o maior site de 
música independente do Brasil) passando da 10ª posição para a 7ª, no dia seguinte.  
 

As músicas "Estrada do Céu" (27ª posição) e "Livre" (53ª posição) também ficaram entre as 100 músicas 
mais tocadas da semana.  
 

Ainda no dia 07/03, o grupo ocupou a 16ª posição de artistas/bandas com mais acessos na plataforma, 
passando para a 12ª posição no dia seguinte. A nível nacional, na categoria Gospel, o álbum Contramão 
alcançou a 4ª posição no ranking de discos mais tocados da semana e alcançou, também, a 4ª posição 
no ranking geral a nível estadual, juntamente com artistas de todos os outros estilos musicais. 
 

* PalcoMP3 é uma plataforma com mais de 1 milhão de músicas, de 113 mil artistas independentes de todos os estilos.  
* Todos os rankings são renovados semanalmente e estas informações são relativas às datas de 02/03/2018 a 23/03/2018. 

 
 

DISCOGRAFIA 
 

CONTRAMÃO, com 11 canções e 1 faixa bônus, é o primeiro disco do Ministério, e foi produzido de ma-
neira independente. A elaboração desse álbum, iniciada em 2012, foi concluída no final de 2013, com 
lançamento oficial no início de 2014. Todas as etapas do trabalho foram realizadas pelos próprios inte-
grantes da banda, de acordo com as habilidades profissionais de cada um e com muito estudo e pes-
quisa na internet. As composições são de João Costa, Kelvi Veloso e Laís Bossini. 
 
 

Faixas do CD: 
01 - Estrada do Céu  
02 - Livre  
03 - Lágrimas de Sangue 
04 - Quero Teu Abraço 
05 - Mais do Teu Amor 
06 - Eu Sou 
07 - Mil Provas 
08 - Ao Som  
09 - Rendido, Estou Aqui 
10 - Santo é o Senhor 
11 - Recomeçar  
12 - Punk Cristão [bônus track] 
 

 



Em 2018 é dado início aos trabalhos de divulgação da single track "Confiar".  
O projeto foi idealizado como obra cultural para promover, estrategicamente, através da letra da música 
e das cenas do vídeo uma ação social (voluntária) de conscientização, abordando temas como o amor e 
a compaixão ao próximo na superação de questões como vícios, suicídio, depressão, entre outros. 
 

A direção e a elaboração do clipe ficou sob responsabilidade da CINETEC PRODUÇÕES (Chapecó/SC) e 
mobilizou grande equipe de profissionais: diretor/produtor, cinegrafistas, atores/elenco/figurantes, con-
vidados, equipe técnica, drone e demais aparatos necessários para captação de áudio/vídeo, envol-
vendo, ainda, pessoas e órgãos responsáveis pela liberação dos locais utilizados nas filmagens. 
 

A captação das imagens foi dividida em 3 etapas, separadamente, num total, aproximado, de 40 horas 
de trabalho, sem mencionar o tempo necessário para edição gráfica, revisão e finalização. 
 
 

 
 

       Foto/Divulgação: Kelvi Veloso, Kelen Costa, Fernando Bossini e João Costa 

 
 
 
Nosso trabalho é voluntário. Necessitamos, sim, de ajuda de custos para deslocamento, ali-
mentação, manutenção de veículos..., mas nunca visamos lucro ou estrelato. O que quere-
mos é transmitir essa mensagem ao maior número de pessoas possível, o que fica bem mais 
difícil e demorado quando não se tem muito apoio, nem pessoas dispostas a ajudar com 
divulgação voluntária/gratuita (quer seja em rádios, WebRádios, agenciamento de eventos, 
indicações, compartilhamento de conteúdo, etc.). Então, só temos a agradecer a Deus por 
tudo que temos conquistado nesses anos, e por todas essas coisas estarem acontecendo... 
nós sabemos que para tudo existe um propósito e seguimos confiando que Deus nos condu-
zirá da melhor forma.  
           Kelen Costa, Ministério Samah 

 
 
 

 
 

http://www.ministeriosamah.com.br 
https://www.facebook.com/ministeriosamah 
https://www.palcomp3.com/ministeriosamah 


