Edital de Inscrições 2016.1
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.
E vem, por meio deste edital comunicar o início do processo de inscrições para o Curso
Intensivo em Louvor e Adoração. É importante saber que as vagas são limitadas e
serão preenchidas pela ordem de confirmação das inscrições, mediante pagamento da
matrícula e entrega dos documentos.
Do período de inscrições
O prazo para as inscrições será de 01 a 27 de fevereiro.
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 esta área.
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 2016.1 será de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais), parcelados em R$95,00 na taxa de matrícula e mais 3
parcelas de R$95,00.
O valor da Escola inclui a participação em todas as atividades de treinamento, kit do
aluno (bolsa, caneta e bloco) e material didático.

Duração do Curso
O curso Intensivo de Louvor e Adoração terá duração de 3 meses, com início em 5 de
março e término em 18 de junho, aos sábados de 9h às 15h
Passo a passo
O processo de inscrições será feito pela Internet, no link disponibilizado no site da
Escola.
Pagamento da taxa de matrícula
Deverá ser feito em depósito em uma das contas abaixo:
Banco Itaú
Ag: 0303
CP: 62319‐3/500
Diego Santos Francisco

Banco do Brasil
Ag: 3010‐4
CC: 51106‐4
Diego Santos Francisco

A matrícula deverá ser feita na secretaria da Escola de Louvor. As datas serão
agendadas após a confirmação do pagamento. Para a matrícula, o candidato deverá
apresentar a cópia dos seguintes documentos:
‐ Carta de recomendação do pastor e/ou do líder direto. (verificar anexo 1)
‐ Carteira de Identidade
‐ CPF
‐ Comprovante de residência

Carga Horária
Louvor e Adoração
A carga horária do curso de Louvor e Adoração para 2016, aos sábados, totaliza cerca
de 50 horas, divididas em 12 encontros com aulas de 9h às 15h e atividades
extracurriculares.
Veja a grade curricular deste curso no Anexo 2
É possível receber alunos de outros estados?
Atualmente a Escola de Louvor não possui uma estrutura que permita receber alunos
de outros estados.
Contato
Rua Conde de Bonfim, 986 – Tijuca
contato@escoladelouvor.com
www.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 2016.
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 2016.1 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.

Arte na Adoração
Adoração Biblica
Espiritualidade
Caráter do Artista
Cosmovisão
Fundamentos Bíblicos
Homilética
Aconselhamento
Liderança
História da Música
Análise e Interpretação da Canção
Liderança de Louvor
Organização de Ensaio
Trabalho em Equipe
Percepção Musical
Técnica Vocal
Canto Coral
Unção Profética

