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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

 

Geral 

 

I – Objetivos do Departamento 

II – Atividades  

III – Planejamento 

IV - Liderança 

 

I – Objetivos 

 

. Difundir e desenvolver os princípios e normas da música de Adoração. 

. Encorajar e despertar nos membros seu potencial no dom do canto e da música. 

. Manter nos cultos da igreja a beleza da adoração. 

. Conscientizar e orientar sobre música sacra e secular. 

 

II – Atividades 

 

1. Simpósios de música sacra 

 

2. Recitais Sacros : 

 Por trimestre 

 Por família, conjuntos, crianças, 

 Instrumental, alunos. 

 

3. Festivais de Música por áreas: 

 Recrutar novos talentos. 

 Novas composições 

 

4. Ajudar na liturgia dos cultos da igreja. 

 Formar uma comissão para melhorar a liturgia. 

 Manter uma escala de pianistas, cantores e dirigentes de canto congregacional para cada 

reunião. 

 Enviar carta ou memorando na semana para não haver esquecimento. Orar com a 

pessoa. 
 

5. Ensinar pelo menos um hino por mês. 

 

6. Cuidar para que na quarta-feira não falte o louvor dirigido. 

 

7. Cuidar e dar atenção em: 
 

 Pianista deve levar sua bíblia. 

 Vestimenta deve representar bem o ministério do louvor. Regente, cantores e pianistas 

fazem parte da liturgia e são também responsáveis pela alimentação do povo de Deus. 

 Corrigir e ensinar corretamente alguns hinos. 

 Auxiliar o pastor nas seguintes atividades: 

 1. Batismos e conferencias 

 2. Pequenos Grupos e Datas especiais 

 Divulgar nossos CDs. Para a família adventista. 

 Divulgar e ensinar novos Cânticos para jovens 

 Providenciar partituras, K7, Play-Backs de acordo com a filosofia dos princípios, normas 

e crenças da igreja. 
 

8. Escolinha de música: 
 

 Realizar um curso de iniciação musical. 

1. Total de aulas 
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2. Total de dias 

3. Certificado. 

 

 

III – Planejamento 
 

1. Reunir com sua equipe cada mês. 

 

2. Ter um plano de trabalho. 

 

3. Visitar os membros envolvidos com o ministério da música. 

 

4. Programar atividades por trimestre cuidando em: 

 Não conflitar com programas já marcados. 

 Saídas de conjuntos devem ser comunicadas à comissão da igreja. 

 Solicitar presença do pastor e ancião conselheiro em alguns ensaios. 

 Saber qual é o dia do músico (02 JAN) e da música (22 NOV) dia do louvor 12 AGO e Dia 

Nacional de Ação de Graças (24 NOV), fazendo uma bonita programação. 

 

5. Solicitar ao pastor um domingo no trimestre para um Culto de Louvor. 

 

6. Apoiar igrejas pequenas do distrito. 

 

7. Observar o manual da Igreja sobre o departamento. 

 

8. Programar um culto de louvor evangelístico em praças ou praias. 

 

9. Programar ou ajudar em serenata missionária. 

 

10. Dar instruções técnicas quanto ao divido uso do equipamento de som. 

 

 

IV – Liderança 

 
Diretor 

Dir. Associado para crianças 

Dir. Associado Promoções e instrumentos 

Dir. Projetos evangelíticos. 

Dir. Música social-folclórica.  

 

Comissão  

Incluir Pastor, ancião, diretores ministérios Jovem e Pessoal e pianista. 

 

Texto: Pr. Antonio Brito 

Fonte: www.ministeriojovemuneb.org.br/abs/download 

 

 

 

 

 

 
 


