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Asaph Borba é um cantor cristão brasileiro. Iniciou sua carreira em 1974 e em 1978 
gravou seu primeiro LP, intitulado “Celebremos com Júbilo”, juntamente com o 
cantor Donald Stoll nos Estados Unidos. Junto com sua esposa Rosana Borba, eles 
tem levado milhares de vidas no mundo todo, a um encontro pessoal com Jesus 
Cristo.  
Pioneiro na produção e gravação de canções direcionadas para o uso no culto 
público, Asaph Borba foi em 2006 homenageado no Troféu Talento pelos seus 30 
anos de carreira, ao longo dos quais tem composto inúmeras canções para o assim 
chamado canto congregacional, gravado dezenas de álbuns e participado de 
diversos outros como cantor, instrumentista, arranjador e produtor, ao lado de 
músicos como Adhemar de Campos e Gerson Ortega, no Brasil e no exterior.  
Asaph Borba construiu um ministério consistente, baseado na Palavra de Deus e 
nos princípios que norteiam a fé no evangelho é uma tarefa que exige um profundo 
comprometimento com a obra de Cristo.  
Embora, uma parte da nova geração de cristãos que povoam as igrejas saiba pouco 
ou nada sobre o autor de cânticos como Jesus em Tua Presença”, “Minh’alma 
Engrandece ao Senhor”, “Superabundante Graça”, “Deus é Fiel” e tantas outras 
músicas que compõem o repertório de inúmeros ministérios de louvor Brasil e 
mundo afora, Asaph Barba é a prova de que Deus está disposto a trazer uma 
constante renovação espiritual sobre seus filhos amados.  
Por mais de 35 anos, Asaph Borba tem abençoado o Corpo de Cristo através do 
louvor. Embora, um pouco deslocado do circulo das grandes gravadoras 
evangélicas, Asaph tem ministrado a visão de adoração através da música no Brasil 
e no Exterior. A Life Produção e Gravação já lançou, em seus 25 anos, 59 trabalhos 
gravados pelo selo, em 8 nações e já co-produziu mais de 350 discos para o Reino 
de Deus. O ministério está presente em mais de 20 nações.  
No ano de 1974, Asaph Barba começou a sua caminhada com o Senhor Jesus, mais 
precisamente no dia 18 de agosto, onde entregou sua vida e seu coração a Deus. 
Seu nome veio de um sonho que sua mãe teve e ao abrir a Bíblia se deparou com o 
nome de Asaph, o salmista. No ano de 1976 iniciou seu ministério de louvor e 
adoração extra-local junto aos seus Pastores Erasmo Ungaretti e Moysés Moraes. 
Nesta época conheceu também aquele que seria seu companheiro de ministério 
Donald Stoll com o qual formou a dupla Don e Asaph, e com quem também gravou 
seu primeiro disco, nos Estados Unidos, “Celebraremos com Júbilo”. Em 1978, 
Asaph gravou seu primeiro disco “Celebraremos com Júbilo” juntamente com 
Donald Stoll. Juntos gravaram este disco nos Estados Unidos e formaram assim 
uma das parcerias mais férteis da música cristã que perdura até os dias de hoje. O 
lançamento deste primeiro trabalho representou o ingresso definitivo de Asaph 
Borba nesta estrada da música cristã. Na década de 80 foi criada a Life Produções 
que absorveu todos os seus trabalhos no Brasil e no exterior. Trabalhos como Que 
posso eu fazer, Vigia, Nossa Canção, Falando entre vós com Salmos, Hinos e 
Cânticos Espirituais, Aleluia, Eis-me Aqui e Canções do Espírito Santo marcaram 
toda essa geração.  
No ano de 1994, foram produzidos os primeiros trabalhos em CD com “Restauração 
1 &2” e “Restauração 3&4” e “Ao nome de Jesus”.  
Durante toda a década de 90, Asaph Borba desenvolveu trabalhos como o projeto 
“Igreja Viva” com ministérios de vários pontos do Brasil, Argentina Portugal e 
Alemanha, “Geração de Adoradores”, série Instrumental “Toque de Adoração, 
Toque de Paz e toque da Graça” junto com seu discípulo Daniel de Souza, série 
Família e juntamente com sua esposa Rosana os trabalhos com as crianças Life 
Kids 1, 2 & 3.  



Por muitos anos tem ministrado por todo o Brasil em encontros de louvor e em 
igrejas das mais diferentes denominações, gravando os cânticos que lhe foram 
dados por Deus, que se tornaram parte da hinologia cristã nacional, entre eles, 
Jesus em Tua Presença, Minh’alma Engrandece, Alto Preço, O meu Louvor é Fruto, 
Infinitamente Mais, Nós Somos o Povo a quem Deus Libertou, Superabundante 
Graça, Jesus, Deus é Amor, A Cada Manhã, Deus é Fiel e muitos outros gravados 
por vários ministérios nacionais e internacionais.  
Após seu casamento em 1982 com Ligia Rosana começou a ministrar e produzir 
também na área de família e mais tarde, quando vieram os filhos ampliou seu 
ministério com uma visão para o público infantil produzindo também para crianças.  
Em 1984, começou seu ministério internacional na Ilha de Cuba aonde produziu 
vários projetos. Depois disso foi para o Peru, Argentina, Chile, Colômbia, Jordânia, 
Israel Portugal, Alemanha, e Estados Unidos.  
A partir de 1987 começou a incentivar muitos outros ministérios ajudando a iniciar 
vários deles, como o de Adhemar de Campos, Ministério Koynonia, Alda Célia, 
Kleber Lucas, Ludmila Ferber, Cláudio Claro, Casa de Davi, Daniel de Souza, 
Sóstenes Mendes e outros.  
Participou efetivamente dos ministérios da Adhonep, Vinde, e gravou também o 
primeiro CD do lntegrity Music no Brasil, Rio de Vida e com quem gravaria mais 
tarde seu CD Jubileu 25 anos. Com esse ministério veio a fazer uma frutífera 
parceria internacional. Há mais de dez anos tem estendido seu ministério para o 
Oriente Médio e Europa, aonde tem tido seus cânticos traduzidos para o Inglês, 
Finlandês, Russo, Alemão, Árabe, Hebraico, Italiano, e Espanhol e também tem 
realizado encontros proféticos de louvor e adoração pelo mundo a fora.  
Em 2001, a gravadora lançou um CD comemorativo, que reuniu nomes 
consagrados da música evangélica como Adhemar de Campos, Gerson Ortega, Don 
Stoll, Paulo Figueiró, Daniel Souza, Bené Gomes e Alda Célia entre outros, com 18 
músicas que remontam a história do ministério de Asaph Borba. Reconhecendo a 
vida e obra desse ministro de Deus, a lntegrity Music, a maior gravadora do mundo 
no segmento Louvor e Adoração, adquiriu os direitos de distribuição desse trabalho 
memorável. A gravadora - que conta com nomes do quilate de Don Moen, Paul 
Wilbur e Ron Kenoly, para citar apenas três - relança no mercado brasileiro e no 
exterior esse CD histórico. Neste novo século, firmou trabalhos como “Erguei os 
vossos Olhos, “A cada Manhã” e seu último trabalho “Vestes de Louvor”.  
Membro da Comunidade Cristã de. Porto Alegre, onde se converteu ao Evangelho 
ainda na década de 70 debaixo da cobertura e discipulado dos Pastores Erasmo 
Ungaretti e Moyses Moraes, o ministério de Asaph Borba não se limita a música. 
“Desde o princípio a visão que Deus colocou em nosso coração foi de sermos 
adoradores, formando e ensinando sobre a verdadeira adoração”, conta Asaph. 
Com projetos gravados em Cuba, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Portugal, EUA, 
Jordânia, Iraque, Sudão, Israel e Alemanha, a Palavra de Deus tem chegado 
através da música a regiões hostis ao Evangelho.  
Além do desafio de continuar levando Jesus ao mundo árabe, recentemente Asaph 
teve a oportunidade de estar com os irmãos da Colômbia, levando uma mensagem 
de esperança ao povo que tem sofrido com o drama da guerrilha.  
Através do ministério Pontes de Amor, projeto com maior afinco nos últimos anos, 
muitas portas tem mensagem de Cristo. “Esta tem sido a ênfase na minha vida e 
gerar adoradores. Assim, nasceu o ministério Pontes adoração e da proclamação, 
atingir os povos e nações”, diz.  
Seus trabalhos mais recentes são: A Chama Nunca se Apaga e Quero Ser 
Encontrado Fiel. Completa mais de 35 anos de ministério, pertencendo à mesma 
Igreja na qual se converteu, 28 anos de casado, tem dois filhos Aurora (20) e 
André (14).  
Sendo assim, pelo exposto a honraria do Título de Cidadão Paulistano se faz 
justificável uma vez que o trabalho religioso prestado por Asaph por mais de 35 
anos contagia a cidade de São Paulo e é seguido como exemplo e inspiração de 
muitos outros ministério cristãos paulistanos.  
 


