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Regulamento Interno do Ministério da Música 
 
INTRODUÇÃO 

O Ministério da Música da Igreja Metodista de Vila Isabel vem funcionando já por 
alguns anos, tentando sempre manter a seriedade e a qualidade de nosso serviço visando a 
edificação do Reino de Deus. Para tanto, e como este Ministério tem crescido, faz-se 
necessário estabelecimento de regras mínimas reconhecidas pela Igreja, e que 
proporcionem aos ministros da música respaldo para a adoção de medidas operacionais do 
Ministério 
 
REGULAMENTO INTERNO 
APROVADO NA REUNIÃO DA CLAM DE ABRIL DE 2000 

 
 

Quanto o Manuseio e Operação dos Instrumentos da Igreja: 

1. Apenas os Ministros de Louvor, aprovados pelo Ministério e pela Igreja, são 

capacitados para operar e ou manusear os instrumentos da Igreja. Outros indivíduos 

somente poderão manusear os instrumentos quando requerido ou autorizado pelo 

Ministério da Música. 

2. Ministérios e/ou grupos de Louvor convidados poderão se utilizar do equipamento da 

Igreja, somente durante as programações e com a presença de pelo menos 1 integrante 

do Ministério da Música. Cabendo ao Ministério da IMVI a responsabilidade de 

transporte e manuseio dos equipamentos utilizados. 

3. O empréstimo dos instrumentos da Igreja só poderá ser realizado para outra Igreja, se 

esta for Metodista, com o consentimento de ambos Pastores Titulares e consenso com o 

Ministério da Música. Ainda assim, o empréstimo somente será efetuado mediante um 

termo de compromisso no qual a Igreja requisitante do empréstimo se responsabilize 

por quaisquer danos ao material emprestado, devendo se necessário restituir a IMVI 

com a manutenção ou aquisição de novo material. 

3.1  Quanto a este último item, a CLAM decidiu que simplesmente não seriam feitos 

empréstimos de nossos equipamentos. Contudo, prevendo a possibilidade de um 

empréstimo futuro acontecer, mantemos a disposição para legislar sobre a possibilidade 

deste acontecimento. 
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Quanto o Manuseio e Operação dos Equipamento de Som do Templo: 

1. Apenas a Equipe de Som, devidamente treinada, operará o equipamento de som do 

templo, inclusive os microfones, para as operações da Igreja. Na falta dos integrantes da 

Equipe de Som, apenas os Pastores e/ou demais integrantes do Ministério da Música 

poderão operar o equipamento de som. 

2. Os cinco melhores microfones disponíveis somente serão usados para as atividades do 

Templo, não sendo empenhados para nenhuma outra atividade, quer oficial ou não, quer 

dentro da Igreja ou não.  Para as demais atividades deverão ser utilizados os demais 

microfones que a Igreja possui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA 
Coordenador no Ministério da Música 

 


