Procedimento Interno do Ministério de Louvor e Adoração da
Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia
Esse regimento interno tem por objetivo organizar e viabilizar a
participação de todas as pessoas (instrumental, vocal e som) envolvidas nas
atividades do Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Presbiteriana do
Jardim Licínia, seguindo normas e critérios básicos aqui estabelecidos para
o seu funcionamento.
Leia o regimento todo, analise se você quer assumir um compromisso sério
com este ministério, e então defina sua posição perante Deus para com o
louvor.

1.Visão e Missão
Nossa Visão: Adorar, louvar, conduzir a igreja à adoração e servir ao
Senhor e a igreja local através da música.
Nossa Missão: Suprir as necessidades da Igreja na área da música, bem
como conduzir as pessoas no louvor e adoração.
2. Líderes do Ministério de Louvor e Adoração:
Pastor André Matallo conjuntamente com o irmão Rafael Luchini.
3. Conselheiro do Ministério de Louvor e Adoração:
Pb. Airton Figueira de Campos
4. Cooperadores do Ministério de Louvor e Adoração:
- Equipe de músicos (instrumental e vocal)
- Equipe de som
- Coral
5.Objetivo Principal do Ministério de Louvor e Adoração:
Levar a igreja a uma verdadeira adoração a Deus baseada nos princípios da
palavra de Deus para que todos entendam e percebam o verdadeiro
significado do louvor crendo que Deus está no nosso meio e se alegra em
receber nossa adoração.

6.Atividades dos Líderes do Ministério de louvor:
Desenvolver nos membros envolvidos no ministério, característica própria
de adorador, cuidando da parte espiritual e técnica, e realizando para este
fim, reuniões de caráter administrativo e espiritual.
Elaborar escalas de instrumentistas, vocalistas, equipe de som, operador de
mesa de som, etc...., para a realização dos louvores dominicais em cultos e
demais programações da igreja.
Colaborar juntamente com as equipes nos eventos especiais da igreja.
Selecionar as músicas para os ensaios ou responsabilizar a outros que
façam esta seleção.
Promover o desenvolvimento do ministério de louvor e adoração entre
todas as faixas etárias da igreja.
Desenvolver nas equipes consciência ministerial cuidando da área
espiritual dos membros através de acompanhamento, aconselhamento e
oração, sendo uma referência para os integrantes das equipes em caso de
dificuldades em geral.
7.Perfil dos participantes do Ministério de Louvor:
Ter idade igual ou superior a 16 anos.
Ser perceptível o seu comprometimento com a igreja local e sua
administração.
Ter vocação para o trabalho em questão.
Ser assíduo aos cultos semanais.
Ser submisso as autoridades instituídas na igreja.
Estar disposto (a) a participar de ensaios, e aberto á receber instruções.
Ser membro integrado na igreja.
Ser obediente as normas e critérios básicos da igreja e doutrinas bíblicas
(Dízimos, Ofertas entre outras).

8.Compromissos dos membros do ministério de louvor:
Ter tempo disponível para participar dos ensaios.
Ser assíduo aos ensaios, cultos, reuniões, grupos familiares e outros
trabalhos da igreja.
Os membros das equipes em efetivo exercício de suas funções deverão
estar envolvidos com estudo e treino de suas atividades (instrumento, voz e
outros).
9.Passos para se envolver no ministério de louvor
Procurar a liderança do ministério
Passar por testes de aptidão, e avaliação.
Inicialmente participar somente dos ensaios assiduamente num período de
pelo menos (02) dois meses onde o interessado passará por uma preparação
para depois participar efetivamente do ministério (isso se o interessado for
aprovado na avaliação e nos testes de aptidão).
10.Atividades a serem desenvolvidas no Ministério de Louvor e
Adoração:
Reuniões periódicas para reavaliação (das equipes)
Reuniões informais para integração das equipes
Promover cultos especiais e eventos voltados a louvor e adoração
Participação nos eventos e programações especiais da igreja.
Confraternização
PARAGRÁFO ÚNICO: Ao faltar com o compromisso em relação a essas
regas, 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 por tempo indeterminado.

Pr. Darci Pereira, Campinas, Janeiro/2016.

