MINISTÉRIO DE LOUVOR
E ADORAÇÃO

“Um novo tempo e uma nova história”
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NORMAS GERAIS DE AÇÕES

a.

Ministério de Louvor

b.
c.

1 - VISÃO E MISSÃO

d.

Nossa missão:

Observação: Ao faltar com o compromisso em relação as
regras acima, o integrante do ministério será advertido
pelo líder ou pelo pastor. Se não houver atitude de mudança por parte dele, o mesmo poderá ser desligado do
ministério de louvor por tempo indeterminado.

Suprir as necessidades da igreja na área da música, bem conduzir as pessoas no louvor e adoração.
Nossa visão:
Levar a igreja a uma verdadeira adoração baseada nos princípios da palavra de Deus, para que todos entendam e percebam o verdadeiro significado do louvor, crendo que Deus está
no meio e se alegra receber nossa adoração.
2 - Composição da diretoria do louvor:

10 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO MINISTÉRIO DE LOUVOR
1.
2.
3.

Presidente: _______________________________
Vice-presidente: ___________________________
Secretário (a): ____________________________

4.

Tesoureiro (a): ____________________________

Para tratamento de saúde ou para acompanhamento de
parente na mesma situação;
Para realização de curso ou treinamento;
Para realização de viagem a serviço ou curso fora da cidade;
Para casamento, para tratar de filho recém-nascido ou enfermo;

Conselheiro (a): ___________________________
5.
3 - Componentes do ministério de louvor
6.

Reuniões periódicas para reavaliação (das equipes);
Reuniões informais para integração das equipes;
Promover cultos especiais e programações voltadas para
o louvor e a adoração;
Participação nas programações especiais fixas da igreja –
Escola Bíblica de Férias, Escola Dominical, reunião de
oração, estudo bíblico;
Consagração das equipes: vigílias, jejum, reunião de oração, estudo da palavra, outros.
Confraternização.

Ministros: _________________________________
Backgins: ________________________________
Músicos: _________________________________
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4 - ATIVIDADES DO LÍDER DO MINISTÉRIO DE LOUVOR

8 - PENALIDADES DO MINISTÉRIO DE LOUVOR
Em caso dos descumprimentos das regras acima, os membros
estarão sujeitos as seguintes penalidades:

A.

Desenvolver nos membros envolvidos, princípios da palavra de Deus para que todos entendam e percebam o ver-

a.
b.
c.

Advertência verbal
Passando por avaliação pastoral haverá suspensão até
(30) dias.
Afastamento

dadeiro significado do louvor, crendo que Deus está em
nosso meio se alegrando em receber nossa adoração;
B.









Incorrerão em Advertência Verbal os membros que não
zelarem pelas responsabilidades do ministério ou desenquadrarem do perfil acima (item 5), e será aplicada pelo
líder do ministério que informará ao grupo com a concordância do pastor;
O membro que foi advertido mais de uma vez, pela mesma falta no período de 3 meses, será automaticamente
suspenso pelo prazo de trinta (30) dias;
Membros que estarão em disciplina pastoral ou eclesiástica, automaticamente estarão suspensos do ministério de
louvor;
O membro advertido, tem o direito de apresentar sua defesa ao Conselho, com apresentação de provas ou testemunhas quanto a falta imputada;
9 - AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS

Qualquer membro do ministério de louvor, poderá solicitar um
(1) afastamento anual por prazo não superior a três (3) meses
corridos, para atender a assunto de natureza pessoal, com prévia justificativa ao líder geral e aos líderes de seu ministério,
nos seguintes casos:
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Elaborar escalas mensais de instrumentistas e vocalistas,
em louvores dominicais, semanais e demais programações da igreja;

C.

Desenvolver no ministério de louvor consciência ministerial, cuidando da área espiritual dos membros, através de
acompanhamento, aconselhamento e oração, sendo uma
referência para os integrantes do ministério em caso de
dificuldades em geral;

D.

Estar presente nos ensaios sempre que possível, para
proporcionar o bom andamento do ministério;

E.

Ser um líder ativo;

F.

Não permitir que os instrumentos saiam da igreja sem a
permissão do pastor ou da diretoria.
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7 - NORMAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO DE LOUVOR

5 - PERFIL PARA O MINISTÉRIO DE LOUVOR
O ingresso ao ministério de louvor de acordo com o ítem 3, da
1º Igreja Congregacional de Belo Horizonte, atenderão aos seguintes requisitos:
a.
Ser membro da igreja;
b.
Ser dizimista da igreja (se o integrante possuir alguma
renda);
c.
Ser membro ativo e integrado da igreja, a um período de
três (3) meses, com avaliação do pastor e do líder;
d.
Ser aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, excetuando casos especiais;
e.
Possuir vocação musical;
f.
Ter disposição e disponibilidade;
g.
Ser submisso às normas, critérios básicos e doutrinas bíblicas da igreja;
h.
Ter cuidado ao vestuário, observando a ética e o bom
senso da igreja.
i.
Estar em plena comunhão com o corpo de Cristo;
j.
Estar disposto (a) a participar de ensaios, e aberto à receber instruções;

a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.

6 - PARA O INGRESSO NO MINISTÉRIO DE LOUVOR
a.
Procurar a liderança do ministério;
b.
Passar por testes de aptidão e avaliação por alguém credenciado;
c.
No início participar somente dos ensaios assiduamente
num período de pelo menos (3) meses, exceto se o líder
entender que não haja necessidade desse tempo.

j.

Ter tempo disponível para participar dos ensaios;
Ser pontual nos ensaios com uma tolerância máxima de
atraso de quinze (15) minutos;
Estar presente com trinta (30) minutos de antecedência no
local dos cultos dominicais, para orar e preparar os equipamentos;
Ajudar a guardar os equipamentos pelo ministério após as
os cultos públicos, zelando e conservando os mesmos;
Avisar com antecedência quando não puder estar presente, nas reuniões e ensaios marcados. Sugestão: mande
uma mensagem via WhatsApp, inbox no Facebook, SMS,
e-mail do milad ou ligar para o líder e dirigente;
Em caso de receber convite de outro ministério para tocar,
ministrar ou participar de congressos, comunicar o líder ou
pastor;
Não exortar e pregar na igreja enquanto ministra o louvor,
pois esse é o papel do pastor;
No caso de um membro do ministério se ausentar dos ensaios e compromissos estabelecidos para o grupo:
Deve justificar sua ausência com antecedência em reuniões ou ensaios;
Se o mesmo permanecer faltando a compromissos do ministério sem qualquer justificativa, será analisado pelo líder do louvor, com a concordância do pastor a medida a
ser adotada.
Observação: na falta injustificada ao ensaio, o membro não
participará da escala do dia.

Observação: será criado ou disponibilizado, um Curso de
Capacitação Musical para aprimoramento dos músicos.
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