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A Rebaelliun foi formada em 1998, em Porto Alegre, Rio Grande

Do Sul (Brasil), com membros da antiga Blessed (1992-1996),

entre outros, o Blessed acabou justamente pela falta de

perspectiva e o Rebaelliun foi montado pensando em realmente

trabalhar de forma intensa no underground mundial. Fundada

com Marcello Marzari vocal / baixista, Fabiano Penna e Ronaldo

Lima nas guitarras e o baterista Sandro Moreira, com seis meses

de estrada, lançou o primeiro trabalho: a promo tape “98”, de

maneira independente. 

Em seguida, realizaram a primeira turnê europeia, com 20

concertos durante três meses.

Devido às dificuldades em relação aos contatos, o Rebaelliun foi

para a Europa sem nenhum concerto agendado, que foram

agendados boca a boca, show após show.

Após a turnê europeia, o Rebaelliun retornou ao Brasil com dois

objetivos cumpridos: a turnê e um contrato fechado com a

gravadora Hammerheart Records, da Holanda. Esse contrato

rendeu à banda quatro lançamentos: os dois Ep’s At War e

Bringer Of War, e os álbuns Burn The Promised Land e

Annihilation. Após isso, saí o baixista / vocalista Marcelo Marzari

e entra Lohy Silveira.
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Em 2015 anunciaram o retorno. Nunca foi cogitado o retorno pra ter a banda como

hobby, lançando material a cada cinco anos, fazendo meia dúzia de shows e levando a

banda sem objetivos, sem programação. Felizmente houve o cuidado de preservar o

nome da banda enquanto ela esteve parada e assim puderam voltar e com apoio de

muitos fãs.

No ano seguinte, o álbum The Hell’s Decrees foi lançado novamente pela gravadora

Hammerheart Records, com a arte da capa feita por Marcelo Vasco, muito conhecido por

seus trabalhos feitos para bandas como Slayer, Kreator e Soulfly.

Com vários shows neste ano promovendo o álbum, chegando a participar dos

renomados festivais do verão europeu, Party San, na Alemanha, e Brutal Assault, na

República Tcheca. At War!!!

 

Em 2018, perderam o guitarrista, Fabiano Penna, logo após uma bem sucedida turnê na

Europa. Fabiano teve uma infecção generalizada causada por uma bactéria

desconhecida. Em seu lugar entrou Evandro Passos

Retornaram aos palcos após alguns meses de preparação. É inegável o estranhamento

em fazer um show sem o Fabiano Penna, mas seguiram adiante, havia muito a se fazer e

certamente esse era o desejo do Penna. 

 

No dia 13/02/2020 logo antes do início da pandemia do Covid-19, a cidade de Porto

Alegre foi palco do Noisy Bazaar que aconteceu no clássico Bar Ocidente em Porto

Alegre, um evento imperdível para os fãs de Death Metal: realizaram um show especial

com os ex-integrantes Marcello Marzari e Ronaldo Lima, onde foi gravado o show para

futuro registro em vídeo. A apresentação teve ares nostálgicos, relembrando o início da

carreira, em 1998.

No primeiro semestre de 2020, o Rebaelliun lançou vídeos gravados no Estúdio Live e

produzido pela Ablaze Productions. A captação de áudio foi feita pela From Hellcords

Studios. E, logo após ser anunciada a troca de gravadora, lançaram em lyric vídeo o

primeiro single pela Agonia Records, da Polônia: Vile é uma das músicas que fará parte

do novo álbum assim como The Messiah.

A previsão de lançamento para o novo álbum é em 2022.


