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INSEJEC SOBRADINHO 

MINISTÉRIO DE MÚSICA 

 

REGIMENTO DO MÚSICO 

 

1º) CHAMADO: demonstrar evidências em sua vida que foi chamado para este ministério e 

dedicar-se a desenvolver-se tecnicamente como músico e espiritualmente como adorador; 

2º) SER DISCÍPULO-MEMBRO: para entrar ou estar no ministério é necessário que o músico 

seja discipulo-membro da igreja local e esteja exercendo seus respectivos direitos, ou seja, não 

esteja em disciplina; 

3º) CRESCIMENTO NA PALAVRA: cada músico deve está participando das atividades 

coletivas de discipulado promovidas na igreja, como: Cultos de Celebração, Células, Classe de 

Discipulado Pastoral, Escola de Líderes (Capacitação Destino) etc.; 

4º) VIDA DE ORAÇÃO COLETIVA: cada músico do ministério deve está presente e 

participar das reuniões de oração promovidas pela igreja, visando desenvolver-se na arte de orar, 

se conectando com Deus: 

 Meia-hora antes dos cultos: 08:00h (culto matutino) e 18:30h (culto noturno) 

 Oração das Redes: Homens (06:00h das segundas-feiras) e Mulheres (07:00h das 

terças-feiras) 

 Vigílias 

5º) ADORADOR: ter um estilo de vida de adorador em todos os lugares, fazendo dos mesmos 

uma extensão do púlpito; 

6º) MODELO DE DISCÍPULO: ser um modelo de vida cristã, tanto no caráter de Cristo (sem 

pecados), como na missão de Cristo (sendo um ganhador de almas, um consolidador, um 

timóteo,  um líder de célula e um líder de doze); 

7º) PERFEIÇÃO TÉCNICA: buscar continuamente, por meio de estudos seculares e 

particulares, desenvolver tecnicamente seja como instrumentista ou cantor, visando em nada ser 

inferior aos músicos do mundo secular, para assim, ofertar o melhor ao Senhor. É de 
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responsabilidade do músico (instrumentista ou cantor), treinar durante a semana em casa as 

respectivas cifras e letras das músicas estabelecidas para serem cantadas no Culto, para que não 

chegue no ensaio para aprender na “hora”, atrapalhando assim, o andamento e evolução do 

mesmo. 

8º) PROJETO TIMÓTEO: visando multiplicar os músicos da igreja, cada músico do 

ministério deve possuir um discípulo (timóteo musical), no qual esteja se reproduzindo tanto 

ensino musical do seu instrumento/canto, como no ensino espiritual de ser um adorador; 

9º) ENSAIOS SEMANAIS: cada equipe de louvor (tanto matutina como noturna) deve marcar 

pelo menos 1 (um) ensaio semanal para treinarem coletivamente as músicas escolhidas na 

semana. Não vale contar como ensaio a passagem das músicas a qual deve acontecer 1 (uma) 

hora antes dos cultos, com duração de até 30 (trinta) minutos: 

 Das 07:30h às 08:30h – Passagem do som no Culto Matutino 

 Das 18:00h às 18:30h – Passagem do som no Culto Noturno 

10º) IMPEDIMENTOS: fica impedido de participar do louvor nos Cultos de Celebração aos 

domingos: 

 Aqueles que não tiverem, por algum motivo, ensaiado durante a semana com os 

demais integrantes da equipe; 

 Aqueles que não chegarem a tempo no respectivo horário para passar o som; 

 Aqueles que não tiverem dominando as cifras ou letras das músicas a serem cantadas, 

por não terem treinado o suficiente em suas casas durante a semana; e, 

 Aqueles que estiverem em disciplina. 

11º) PADRONIZAÇÃO DAS MÚSICAS: as escolhas das músicas...: 

 se darão a partir da influência musical de nossa denominação (Diante do Trono, 

INSEJEC, MCI Bogotá etc); e, 

 deverá ser tocada as mesmas músicas, independente da equipe ou culto, seja matutino 

ou noturno, promovendo assim, a possibilidade neste momento, de um mesmo músico 

está apto para tocar em mais de 1 (um culto) aos domingos, visando aumentar a 

qualidade musical de nossas reuniões, até que tenhamos músicos suficientes para 

todos os instrumentos e horários. 

12º) VESTUÁRIO: o músico deverá se vestir de forma adequado a cada culto ou reunião em 

que estará ministrando: 

 Cultos de Celebração aos Domingos: roupa social (homens: sapado, calça e camisa 

com gravata; mulheres: sapado, saia e camisa social); 

 Cultos e Eventos de Jovens: roupa esporte e jovem; e, 

 Eventos de Colheita das Redes de Homens e Mulheres: roupa social esporte. 

Obs.: independente do culto ou reunião, o músico deverá se vestir de forma decente, com pudor e 

sem sensualidade. 

 

Líder do Ministério de Música da INSEJEC Sobradinho 

Pastor David Efraim Silva e Sousa 


