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Hoje quero me encontrar contigo, quero te falar 

sobre coisas que eu jamais te disse, 

mesmo quando estive assim de ti tão próximo… 

Eu não quero só cantar, eu não quero só dançar. 

A noite vai ser mais que luzes, 

hoje a noite vai ser “Muito mais que música”… 

Quantas noites já vivi entre luzes, entre sons, 

mas nada se compara à tua presença! 

O que mais quero fazer é te amar e me deixar 

ser conduzido pelo teu querer. 

Música: Hoje quero
Composição: José Luiz Soares dos Santos
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Bênção e envio

Querida filha espiritual, “o ‘Cantai ao Senhor um cântico novo’ 
(Sl 149,1) significa que o homem deve tomar consciência da presen-
ça de Deus, de seu agir no aqui e agora e, por meio do seu cantar, 
deve tornar visível aos outros homens o feixe de luz divina que o 
tocou” (Cardeal Ratzinger, Sermão por ocasião da festa de Santa 
Cecília, em 22/11/1996).

Com muita satisfação aceitei seu convite para dizer algumas 
palavras de testemunho a respeito de seu ministério na música 
sacra e religiosa. Posso dizer que, depois de quase vinte anos de 
conhecimento e amizade, percebo o quanto Deus a agraciou com 
bênçãos espirituais de toda sorte, conduzindo-a a uma maturidade 
espiritual. Com suas composições e sua interpretação sublime das 
músicas, bem como com a instrução de músicos e cantores, tem 
enriquecido muitíssimo o universo da música sacra.

Queridos leitores desta obra, tenho certeza de que possuem 
em suas mãos um grande tesouro espiritual e também técnico. 
Porém, antes de tudo, procure nestas páginas o Deus de Amor que 
essa querida serva louva e transmite por meio de sua voz e, agora, 
por seus escritos.

Querida Fátima, quero com humildade dar-lhe a bênção para 
este novo projeto:

Senhor Deus, que sois beleza sempre antiga e sempre 

nova, cuja sabedoria governa o mundo e o ornamenta 

com bondade, as ordens angélicas vos louvam, obse-

quiosas, ao vosso aceno; todos os astros vos cantam, ao 

ritmo dos vossos preceitos; e todos os libertos da reden-

ção de Cristo vos proclamam santo, celebrando-vos com 

a voz, o coração e a vida em alegre exultação. E nós, 

vosso povo santo, desejamos juntar-nos ao concerto 

universal. E, para que suba até vós, mais dignamente, 
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o hino de nosso louvor, te oferecemos esta obra à vossa 

bênção, com a intenção de que muitos, por meio dela, 

vos entoem harmoniosamente os vossos louvores. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém.

Com muito carinho e admiração, seu pai espiritual.
Pe. Marcos Antônio Funchal
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Prefácio

O Espírito Santo e suas artes...
Como é bom contemplar as obras do Espírito! Tudo o que Ele 

faz é bom.
E quando olhamos para a vida de uma pessoa que se deixou 

moldar pelo Espírito, é motivo de encher o céu com nossos lou-
vores. É assim que me encontro agora, louvando a Deus por poder 
contemplar mais esta obra do Espírito. Desde a sua infância até 
hoje, vejo o Espírito conduzindo e moldando a Fátima.

Quando a conheci, com seus 14 anos, deu para perceber que 
estava diante de uma potência. Era uma menina simples, humilde e 
muito esforçada. Pude acompanhar os seus primeiros passos como 
missionária na Diocese de Osasco. Por vezes, eu a convidei para 
cantar comigo em diversos encontros da Renovação Carismática 
Católica (RCC). Nas aulas de canto, enxergava que minha missão 
com ela era fazê-la acreditar em seu dom e em como poderia, com 
sua voz, alcançar muito mais almas.

Coisas que me chamavam muito a atenção na Fátima eram 
sua sede de Deus, seu zelo e temor, seu amor e sua submissão a 
Nossa Senhora.

Cito essas coisas para dizer que o seu ministério tem dado tan-
tos frutos não por sorte nem por estratégia e técnicas de marketing, 
mas por essa base espiritual desde sua infância. Fátima Souza tem 
essência, tem fé, tem amor a Jesus e a Maria, como poucos. Daí vêm 
os frutos de sua música, daí a profundidade de suas composições. 
A voz da Fátima é um transbordamento de toda sua vida de fé. O 
ministério dela é Muito mais que música.

E, agora, ela escreve a nós, músicos.
Um livro rico em testemunhos, partilhas e ensinamentos pre-

ciosos. Tanto quem está começando agora quanto quem já está 
há anos no ministério vai encontrar nestas páginas um itinerário 
preciso para um ministeriado da música. Temas que vão de ta-
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lento à unção, de ensaios à vida de oração. Tudo regado com suas 
experiências.

Muito mais que música, é o pedaço de um verso, de uma can-
ção, de um amigo em comum, José Luiz. Quando era mais jovem, 
nós da banda Arkanjos cantávamos essa canção como abertura do 
nosso show. E era eu quem a interpretava. E sempre essa frase me 
saltava aos ouvidos e logo vinha a vontade de rezar.

Anos depois a Fátima gravou essa música, de forma linda. E 
agora a coloca como tema do seu livro, para nos deixar muito cla-
ro que o nosso ministério é Muito mais que música: é movido de 
experiência de fé, é empurrado pela vida de oração, é profetismo, 
coragem, é renúncia, sacrifício. O nosso ministério de música é vida 
“pra valer”. Fátima Souza é muito mais que uma voz belíssima: é 
filha, irmã, esposa, mãe, dona de casa, amiga, paroquiana... Ela é 
cheia de vida. Sou seu amigo há anos e posso dizer: essa mulher 
só quer agradar a Deus. E este livro é mais um belo louvor que sai 
do seu coração.

Aproveitem, amigos! Leiam, releiam, rezem e cresçam, pois é 
sempre importante entender e viver esse ministério que é muito 
mais que música.

Juninho Cassimiro



11

Introdução
Não funcionários,

mas amigos de Deus

O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a 
sua aliança (Sl 24[25],14).
 
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu 
senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo 
quanto ouvi de meu Pai (Jo 15,15).

Talvez já tenhamos ouvido algumas vezes que, antes de ser-
mos músicos, somos filhos de Deus… E esta é uma verdade que 
precisamos frequentemente recordar, para que assim não caiamos 
no perigo do ativismo, ou para que não nos tornemos, pura e sim-
plesmente, “funcionários de Deus”.

Esse é um risco que todos correm, independentemente de sua 
função dentro da Igreja, de seu ministério, movimento ou pasto-
ral. Por isso, já no início desta leitura o convido a refletir sobre a 
vontade de Deus em relação a você… Um Deus que quer se tornar 
muito íntimo de nós, que quer ser, de verdade, nosso amigo! Sim, 
pois Ele mesmo disse que não nos chama de servos, mas de amigos.

Veja que sua relação com Deus pode ir muito mais além do que 
já foi até hoje, independentemente do tempo de Igreja que você 
tenha ou de serviço prestado em seu ministério.

Ele é o nosso compositor, foi Ele quem nos fez e em nós depo-
sitou uma centelha de sua infinita beleza: o dom musical que nos 
concedeu, nossa capacidade de fazer arte. Um dia, Ele nos chamou 
para segui-lo e nós dissemos “sim”. Então Ele disse que precisaria 
de nós para levar seu amor por meio da música, e novamente nós 
dissemos a Ele “sim”. Hoje nos chama a estreitar nossa amizade com 
Ele… E o que você responde?
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Desejo, de coração, que esta leitura o leve a alçar um livre voo 
rumo à intimidade do coração de Deus, àquele a quem nós servi-
mos, a quem cantamos, tocamos e cujo amor anunciamos, porque, 
de fato, Ele sempre nos espera.



CAPÍTULO

1

Um pouco sobre o meu chamado
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Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor: “Antes que 
no seio fosses formado, eu já te conhecia; antes de teu nascimen-
to, eu já te havia consagrado, e te havia designado profeta das 
nações”. E eu respondi: “Ah! Senhor Javé, eu nem sei falar, pois 
que sou apenas uma criança”. Replicou, porém, o Senhor: “Não 
digas: Sou apenas uma criança: porquanto irás procurar todos 
aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. 
Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te” – 
oráculo do Senhor (Jr 1,4-8).

Sou filha de Antonio Carlos e de Maria Idalina, tenho dois 
irmãos, Carlos Alberto e Daniela, e sou a filha do meio, “o recheio 
da bolacha”.

Sou de berço católico, graças a Deus! Minha mãe conheceu a 
Renovação Carismática Católica quando eu tinha cerca de 7 meses 
de vida e, desde então, ela se firmou na Igreja. Sendo assim, fui 
criada dentro do grupo de oração que frequentávamos e das missas.

Sou de família portuguesa e desde cedo minha avó materna 
Edalina me falava muito sobre Nossa Senhora de Fátima e sobre a 
reza do santo terço.

Sempre tive muito vivo no coração um grande amor por Nossa 
Senhora... Desde pequena colecionava figuras dela e também de 
outros santos.

Cresci vendo minha mãe cantando, ministrando o louvor e 
pregando no grupo de oração. Chegava em casa e, criança, gostava 
de ficar imitando a minha mãe cantando: usava uma escova de ca-
belos como microfone e, quando queria um pedestal, pegava uma 
vassoura ou um rodo e me divertia cantando...

Em 1998, minha mãe fundou o grupo de oração “Filhos de 
Maria” na comunidade do nosso bairro, em Osasco. Ela fazia tudo 
no início: acolhia as pessoas na porta, cantava, ministrava, pregava 
e, aos poucos, a equipe de serviço foi crescendo.

Na época eu tinha 12 anos de idade e, como sempre gostei de 
criança, me propus a cuidar delas durante o trabalho do grupo. 
Porém, minha mãe percebeu que eu tinha talento para cantar e foi 
insistindo comigo para que eu assumisse o ministério de música.
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Eu sempre gostei de cantar… Cantava bastante em casa e che-
guei a gravar minha voz em fitas cassete para ter uma ideia de como 
ela era; porém, não gostava do resultado das minhas gravações. 
Então, apesar de gostar muito de cantar, eu não achava minha voz 
boa para isso. Até que, em meados de 1998, minha mãe foi chamada 
para cantar em um encontro de catequistas de nossa paróquia e, 
como não podia ir, disse aos catequistas que sua filha Fátima iria 
no lugar dela (detalhe: sem me consultar!). Então, tive de aprender 
as músicas e ir cantar pela primeira vez em público nesse encontro 
de catequistas, morrendo de vergonha. Ao final, eles vieram me 
elogiar e me incentivaram bastante para que eu continuasse can-
tando. Pensei comigo: “Minha voz não deve ser tão ruim assim”. 
Logo após o ocorrido, eu disse a minha mãe que podia contar co-
migo para cantar no grupo de oração. Comecei ainda com muita 
vergonha, cantando de costas para o povo, mas fui me soltando 
mais aos poucos. Meu irmão mais velho logo começou também 
a tocar violão e a cantar, assim como, depois de uns anos, minha 
irmã caçula passou a cantar e a tocar bateria.

Mais ou menos nesse período, entrando na adolescência, co-
mecei a mudar um pouco meu comportamento por influência dos 
amigos de escola e passei a falar palavrões e a assistir novelas e 
programas com pautas de fofocas dos famosos. Cheguei a pensar 
em fumar, mesmo sendo a “garota que curte igreja” (era assim que 
me chamavam na escola). Fiquei um tanto pensativa se o fato de 
ser alguém “de igreja” me fazia ser careta, ultrapassada...

Continuava indo à igreja, cantando no grupo de oração e nas 
missas, mas, diante dos meus amigos de escola, ficava com vergonha 
de não ser como eles – ao mesmo tempo que a voz do Espírito Santo 
clamava em mim, mostrando o que era a Verdade. Até que um dia, 
aos 14 anos, ouvindo em uma rádio católica a pregação do Pe. José 
Augusto, da Canção Nova, ele disse para não termos vergonha de 
Jesus, que temos de mostrar nossa fé, afinal Ele sofreu por nós. Dali 
em diante, não tive mais vergonha de andar com a Bíblia, de falar 
de Deus; assumi minha identidade de filha de Deus e fiz meu PHN 
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(lema muito conhecido na Canção Nova, que significa: “Por hoje 
não vou mais pecar”), para não falar mais palavrões nem assistir 
mais àquelas programações de TV que em nada me acrescentavam.

Hoje enxergo a mão de Deus até mesmo nesse período em que 
eu estava com “um pé na igreja e outro no mundo”, pois Ele me 
preservou de muitas coisas, inclusive de muitos perigos.

A partir desse momento em que assumi minha identidade cris-
tã, procurei ser uma pessoa melhor. Um dos sonhos que eu tinha era 
o de fazer aulas de canto, e o realizei aos 14 anos, com meu querido 
amigo, o cantor e compositor Juninho Cassimiro, que muito me 
incentivou e promoveu.

Minha família sempre passou por dificuldades financeiras e 
meus pais pagavam minhas aulas com muito sacrifício. Minha mãe 
sempre me dizia que era para aproveitar ao máximo aquelas aulas. 
Então, por conta disso, eu quis fazer valer a pena aquele suado 
dinheirinho que estavam investindo em mim.

As aulas aconteciam uma vez por semana e, a cada semana, eu 
procurava chegar à aula muito melhor do que na anterior. Algumas 
vezes, fiz faxina na casa do meu avô e pedi ajuda financeira para 
pagar minhas aulas, pois realmente eu queria muito aprender mais 
sobre canto. Eu não almejava palcos nem gravações de CD, mas 
realmente queria cantar bem para dar o melhor para Deus e por 
realização pessoal mesmo. Fui aprimorando meu talento, e o Ju-
ninho sempre me dizia que eu tinha um bom ouvido, boa afinação 
e poderia também ser professora de canto.

Ao mesmo tempo, meu relacionamento com Deus foi ficando 
mais estreito... Fiz mais propósitos com Ele, como o de rezar o 
terço de Nossa Senhora todos os dias, ler e meditar a Palavra, con-
fessar-me com mais frequência, jejuar, participar de mais missas e 
adorá-lo no Santíssimo Sacramento. Gosto muito de rezar com a 
Palavra, e essa foi uma época em que Deus me falou muitas coisas 
acerca do que queria de mim e me fez algumas promessas. Muitos 
trechos bíblicos que Ele me dava em oração diziam sobre subir “a 
uma alta montanha para anunciar a boa-nova a Sião”, sobre elevar 
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“com força a voz para anunciar a boa-nova” (Is 40,9), ou sobre ser 
“profeta das nações” (Jr 1,5; Is 49,6). Até então, eu não entendia 
muito bem o que Ele queria dizer... Só sabia que Ele tinha alguma 
missão especial para mim, e eu me coloquei sempre a sua disposição.

Fui me dedicando ao Senhor, florescendo onde Ele me plantou. 
Comecei também a ministrar o louvor e a pregar a Palavra aos 15 
anos. Eu sentia muito forte o chamado de Deus para evangelizar e 
ia para todo lado, de ônibus, de trem ou de carona, para os eventos 
e retiros da diocese, ou onde fosse chamada para trabalhar. Foi 
também com 15 para 16 anos de idade, em 2002, que compus mi-
nhas primeiras canções. Uma delas, chamada Eu te amo, baseada em 
Isaías 43, foi escolhida para compor o repertório do primeiro CD 
da nossa diocese de Osasco, chamado “Um novo tempo”. Também 
fui escolhida para interpretar essa mesma canção, além de outra, 
e para ser backing vocal nas canções do CD, junto ao Juninho e a 
alguns outros cantores da diocese. Essa foi minha primeira expe-
riência em estúdio.

Depois disso, cheguei a ajudar em outros CDs na diocese. Aos 
16 anos, também comecei a dar aulas de canto, como o Juninho por 
tantas vezes tinha sugerido e incentivado. Em 2005, fui chamada 
para gravar uma das canções do CD “Louvores para grupos de 
oração 2”, lançado pela Editora Paulinas, por indicação do Juninho. 
No mesmo ano, as Paulinas me chamaram para ser backing vocal 
nas canções do DVD da Vida Reluz, banda católica que sempre 
admirei (e quem não?) e que muito me ajudou com suas canções.

Durante a gravação desse DVD, conheci pessoalmente o Wal-
mir Alencar, que já tinha sido membro da banda Vida Reluz, mas 
no momento estava com trabalho solo e fora participar em uma 
das músicas. Lá ele falou que já tinha ouvido falar de mim, quando 
esteve em Osasco (o irmão do Juninho tinha me indicado para ser 
backing vocal com ele). Depois de uma semana, mais ou menos, o 
pessoal do escritório do Walmir entrou em contato comigo e me 
chamou para participar como backing vocal em duas datas de sua 
agenda. Eu estava com a agenda livre para aqueles dias e aceitei; 
ensaiei as músicas e fui.
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Quando estávamos na van, a caminho do segundo show marca-
do, o Walmir me falou sobre a moção de Deus de fundar um novo 
ministério, que se chamaria “Adoração e Vida”, e me convidou para 
ser vocalista com ele. Eu pedi a ele um mês para pensar e rezar so-
bre isso, e não contei a ninguém sobre esse convite, nem mesmo a 
minha família, para que não atrapalhassem o meu discernimento. 
Somente confidenciei a três amigos, que eram meus intercessores, 
e ao Padre Marcos Funchal, meu diretor espiritual. Durante esse 
tempo de discernimento, fui entendendo melhor algumas daquelas 
moções que Deus tinha me dado há tantos anos sobre missão... 
aqueles trechos bíblicos, aquelas promessas. E, então, ao final desse 
mês de discernimento, aceitei ser membro do ministério Adoração 
e Vida. À época eu tinha 20 anos de idade.

Foram seis anos de muitas viagens por todo o Brasil, muito 
aprendizado de vida ministerial, muita convivência, muitas se-
mentes lançadas e muitos frutos colhidos. Dentro desse tempo em 
que fui vocalista no Adoração e Vida, lançamos juntos três CDs e 
um DVD.

Conheci meu esposo Adriano José em 2008; nós namoramos 
por três anos e um mês e nos casamos no dia 03 de setembro de 
2011... Foi maravilhoso! Que dia feliz!

A celebração do nosso Matrimônio foi como sonhamos: ma-
nhã luminosa de um sábado, casamento com Missa, amigos nossos 
cantando, a igreja cheia de pessoas queridas e família celebrando o 
nosso grande passo rumo ao céu!

No mesmo mês em que nos casamos, Deus nos visitou e nos 
deu a graça de conceber a vida do nosso filho primogênito, Isaac 
Rafael. Foi um misto de surpresa e alegria muito grande, pois, ainda 
que sempre sonhássemos em ser pais, era tudo tão recente e havia 
algumas coisas do casamento ainda para pagar... Mas predominou 
em nós a alegria de conceber e a confiança de que Deus é fiel.

Nesse período eu ainda era vocalista do ministério Adoração 
e Vida, mas, como tive algumas complicações na gravidez do se-
gundo para o terceiro mês, precisei me ausentar das viagens e dos 


