
Edital de Inscrições 2012 
 
 
A Escola de Louvor tem o compromisso de oferecer aos seus alunos as ferramentas 
necessárias para o serviço do Reino de Deus por meio de um treinamento preparado 
especialmente para alcançar artistas cristãos, ministros de louvor, obreiros, líderes e 
pastores. 
 
Visando alcançar o público que não tem disponibilidade para estudar durante a 
semana, a Escola de Louvor preparou, para 2012.2, o Curso Intensivo Louvor e 
Adoração. 
 

E vem, por meio deste edital comunicar o início do processo de inscrições. É 
importante saber que as vagas são limitadas e serão preenchidas pela ordem de 
confirmação das inscrições. 
 
Do período de inscrições 

 
O prazo para as inscrições será de 20 de junho a 16 de julho. 
 

Pré-requisitos 

 
A Escola de Louvor receberá como alunos(as) do curso de Louvor e Adoração, pessoas 
envolvidas com o Ministério de Música e Artes de suas igrejas, ou ainda, que tenham 
interesse em conhecer mais sobre este ministério. 
 
O(A) interessado(a) deverá: 
 

 Ser maior de 17 anos; 

 Ser convertido há pelo menos um (1) ano e batizado nas águas. 

 Ter autorização de seu pastores e líderes diretos. 
 

Investimento 

 
O valor do investimento para o curso de Louvor e Adoração 2012.2 será de R$ 180,00 
(cento e oitenta reais), para o pagamento à vista, em dinheiro, débito ou ainda, 
parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito ou 2 vezes na secretaria da Escola. 
 



Passo a passo 

 
O processo de inscrições será feito pela internet, no link disponibilizado no site da 
Escola. <www.escoladelouvor.com/wordpress.com> 
 
A matrícula deverá ser feita na secretaria da Escola de Louvor. As datas serão 
agendadas após a inscrição. Para a matrícula, o candidato deverá apresentar a cópia 
dos seguintes documentos: 
 
- Carta de recomendação do pastor e do líder direto. (verificar anexo 1) 
- Carteira de Identidade 
- CPF 
- Comprovante de residência 
- 1 foto 3x4 
 
Carga Horária 

 

Louvor e Adoração 
 
A carga horária do curso de Louvor e Adoração para 2012.2, aos sábados, totaliza cerca 
de 50 horas, divididas em oito encontros com aulas de 9h às 17h e atividades 
extracurriculares. 
 

Veja a grade curricular deste curso no Anexo 2 
 

 
Sobre a Escola de Louvor 

 
A Escola de Louvor é atualmente realizada com o apoio da Comunidade Evangélica 
Jesus Vive e tem em seu corpo docente pastores, líderes, especialistas em suas áreas e 
membros de diferentes denominações. 
 

Neste semestre, a Escola de Louvor abre as portas para receber sua quarta  turma do 
curso de Louvor e Adoração, convictos de que estaremos preparando homens e 
mulheres para servirem no Reino de Deus em excelência. 
 

É possível receber alunos de outros estados? 

 
Atualmente a Escola de Louvor não possui uma estrutura que permita receber alunos 
de outros estados. 
 
Contato 

 
Avenida Maracanã, 725 – Tijuca 
Telefone: (21) 3244-2298 
contato@escoladelouvor.com 

http://www.escoladelouvor.wordpress.com 

mailto:contato@escoladelouvor.com


[Anexo 1] 

Carta de Recomendação 
Pastor/Líder Direto 

 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________________, pastor 
da igreja ____________________________________________________, declaro que 
___________________________________________________ é  membro integrado a 
esta igreja, dando um ótimo testemunho de sua conduta e vida cristã, portanto sendo 
digno de ser recomendado a participar da Escola de Louvor 2011. 
 
Afirmo ainda que a pessoa acima referida é acompanhada por 
___________________________________________________ (nome do líder) e que 
seu líder direto endossa esta carta de recomendação com as mesmas palavras de 
recomendação sobre o(a) irmão(ã). 
 
Por ser verdade, empenho minha palavra nesta carta de recomendação. 
 
 
 
Rio de Janeiro,           de ____________________ de _________. 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
                              Assinatura do Pastor 
 

____________________________________________ 
                                                                     Assinatura do Líder Direto 



 
 

[Anexo 3] 

Grade Curricular 
Louvor e Adoração 

 
Para o semestre 2012.2 a Escola de Louvor reorganiza a grade de forma a possibilitar 
uma formação completa. Além disso, a Escola adota a metodologia de estudos 
dirigidos, o que fará com que o aluno se aprofunde nos temas estudados. 
 
 
História da Música Cristã no Brasil 
 
Conhecer o passado, entender o presente e discutir o futuro. A disciplina pretende 
trazer ao aluno um panorama do que foi o louvor congregacional no país e mostrar os 
caminhos percorridos para que hoje possamos entregar ao Senhor o nosso louvor com 
liberdade e sinceridade. 
 
Percepção Musical 
 
O objetivo desta disciplina é oferecer ao aluno formação básica na prática da leitura e 
escrita musical, além da apreensão dos conceitos básicos da notação musical, 
harmonia, divisões rítmicas e estrutura da música. 
 
Fundamentos Bíblicos 
 
Conhecer a palavra e usá-la bem. É com esta finalidade que a disciplina foi inserida no 
programa da Escola de Louvor. É essencial para o ministro de música e artes, um 
conhecimento mais aprofundado sobre os fundamentos bíblicos e teológicos da 
pregação cristã e técnicas para a preparação de esboços e mensagens. 
 
Adoração Bíblica 
 
A adoração é um princípio bíblico, e, como tal, tem suas raízes na palavra. É necessário 
que se conheça as perspectivas da adoração nas escrituras a partir do velho 
testamento, com ênfase no modelo de Davi, até o Novo Testamento, no Apocalipse. 
 



Arte na Adoração 
 
Música, pintura, teatro, dança, escrita, artesanato, grafite... Afinal, é possível usar todo 
tipo de arte na adoração? O objetivo desta disciplina é mostrar que sim, e dar o 
caminho das pedras de como fazer. Também é o objetivo dessa disciplina provocar os 
alunos a pensar meios para a inserção e uso da arte na adoração. 
 
Missões Urbanas 
 
Entender melhor o mundo contemporâneo através das dinâmicas da transformação 
cultural. Entender a missão urbana, seus desafios e a necessidade de se assumi-la. 
Despertar nos alunos seu potencial transformador, como instrumentos privilegiados de 
contato e comunicação com a sua geração. 
 
Liderança 
 
A prática da liderança de uma equipe é um desafio confiado a poucos. Liderar uma 
equipe de artistas é um desafio ainda maior.  O objetivo dessa matéria é desenvolver 
habilidade em liderança em equipe, compreender o estilo e atuação específica no 
ministério e capacitar líderes proativos e submissos ao propósito da Igreja local. 
 
Prática de Conjunto 
 
Capacitar músicos e líderes de louvor a ensaiar os grupos musicais de suas igrejas de 
uma forma objetiva e eficaz. Ensinar a conduzir ensaios em grupo com excelência, 
unindo musicalidade, técnica e unção. 
 
Liderança de Louvor 
 
Como preparar um período de Louvor? Esta questão pode ser o desespero de muita 
gente, mas discutiremos nesta disciplina os princípios básicos para a preparação e 
liderança da adoração congregacional. Analisaremos, também, o papel da equipe de 
louvor, o planejamento de um culto de louvor e os relacionamentos envolvidos na 
dinâmica deste ministério. 
 
Caráter do Artista 
 
Análise dos mais diversos aspectos em que o caráter do artista cristão precisa ser 
trabalhado, com ênfase nas questões relacionais e na maneira de lidar com o próprio 
dom artístico. 
 
Vida Devocional 
 
Estudos que despertam para a consciência da presença do pecado em nossas vidas, o 
quanto ele deseja cauterizar as nossas mentes, nos levando a uma indiferença na 
atitude de mortificá-lo. Estudos que nos levam a refletir sobre o poder da cruz no 



processo de mortificação da vontade da carne e uma compreenção do mundo pós-
moderno que vivemos e suas influências em nossa espiritualidade. 
 
Unção Profética 
Analisar o que a Bíblia nos apresenta sobre a profecia, o profeta, o dom profético e 
como aliá-lo ao Ministério de música da igreja e entender o propósito profético de 
Deus para sua vida e ministério. 


