ESQUECENDO-ME DAS COISAS QUE
FICARAM PARA TRÁS E AVANÇANDO
PARA AS QUE ESTÃO ADIANTE,
PROSSIGO PARA O ALVO, A FIM DE
GANHAR O PRÊMIO DO CHAMADO
CELESTIAL DE DEUS EM CRISTO JESUS.
FILIPENSES 3:13,14

VOZVIOLÃO
OUBANDA
Will Moraes nasceu em Araras, interior de São Paulo. Aos 11 anos
começou a dar seus primeiros passos na música, tocando guitarra
em uma banda de amigos da igreja, despretensiosamente. Tudo não
passava de "brincadeira" e assim se seguiu por toda a adolescência.
Anos mais tarde decide se inscrever em uma das primeiras edições
do extinto programa musical FAMA da Rede Globo, sendo um dos
pré-selecionados dentre os milhares de inscritos. Esse resultado
desperta o desejo de se profissionalizar, o que o leva a ingressar na
EMPEM (Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle), onde
estudou "canto lírico".
Em 2009 integrou o grupo musical SC Eventos como voz masculina
principal, realizando cerimonial em casamentos, cantando um vasto
repertório de música popular a clássica. Ficou no grupo até 2016.
Estudou também canto popular na EM&T em Campinas.
Nasceu em um lar cristão e sempre esteve ligado ao grupo musical
das igrejas onde congregou participando ativamente.
Hoje, faz parte da Primeira Igreja Batista em Araras e é estudante do
IACA (Instituto de Adoração, Cultura e Arte), tendo como
professores Renato Marinoni, Gerson Borges, Nelson Bomilcar,
Helena Tannure, Miquéias Caetano, entre outros grandes músicos e
pensadores da música cristã brasileira.
Em 2015 lançou o seu primeiro EP com 6 músicas, entitulado
“Continuar” seu primeiro projeto onde gravou músicas que compôs
em sua adolescência. Em 2016 lançou um single, a música “Tu És”
que retrata um novo tempo e entendimento do evangelho. Foi
lançado um vídeo clipe da música, onde pessoas enviaram vídeos
feitos com depoimento falando o que Deus representa para elas.
Essas imagens foram incorporadas ao clipe e além do Youtube, o
clipe também foi lançado na VEVO.
Atualmente está em produção do projeto “ForAllFolks” , que tem
como objetivo gravar e lançar uma música por mês. Iniciado em
outubro de 2017, o projeto apresenta composições autorais de
temas variados sempre com o conceito cristão, mas nem sempre
congregacional. Músicas feitas “para todas as pessoas”, sem
preconceitos “religiosos” mas com muita evidência no evangelho de
Cristo.
Todas as músicas já lançadas podem ser encontradas digitalmente
em todas as plataformas de música ( iTunes, Google Play, Spotify,
Deezer e outras).
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