SERVIÇO DE MÚSICA & LITURGIA

Ênfases 2021

Propósito do SM&L | Apoiar as Igrejas
ÁREAS EM QUE PODEMOS DAR APOIO ÀS IGREJAS:
§ Sugestões de conteúdos e renovação de liturgias
§ Construção de programas musicais e roteiros de louvor
§ Dúvidas em assuntos teológicos, éticos e práticos
§ Pesquisa, apoio, partilha de conteúdos e know-how
em questões técnicas; músicas e playbacks, partituras
§ Contactos e referências de músicos, grupos, etc.

FORMAÇÃO | Disponível às Igrejas locais
LISTA DE TEMAS DISPONÍVEIS:
§ PRINCÍPIOS BÍBLICOS DE MÚSICA | Uma base teológica para
fundamentar o lugar e o papel da música na vida do Cristão e da Igreja.

§ O PODER TRANSFORMADOR DO LOUVOR | Uma oportunidade para
descobrir o extraordinário potencial da música e do louvor no crescimento
pessoal e na maturidade cristã.

§ MÚSICA – UMA IMPRESSÃO DIGITAL DO CRIADOR | Um seminário sobre
as características da música que revelam as virtudes do Deus que é o seu Criador.

FORMAÇÃO | Disponível às Igrejas locais
§ QUE MÚSICA DEVE OUVIR UM JOVEM CRISTÃO? PRINCÍPIOS PARA
ESCOLHAS SÁBIAS | Porque ninguém vive sem música e porque a influência

da música é muito grande sobre a mente dos jovens, este seminário providencia
um conjunto de princípios práticos que ajudem no processo de fazer escolhas.

§ “EM ESPÍRITO E EM VERDADE” – NA CONVERGÊNCIA ENTRE FORMA
E CONTEÚDO | A música na Igreja tem sido um campo de divergência e
discussão que divide pessoas, sensibilidades ou até gerações. Neste seminário
exploramos as razões para este problema e propomos princípios e soluções
para uma experiência de louvor mais rica e unificadora.

FORMAÇÃO | Disponível às Igrejas locais
§ A ARTE DA LITURGIA (OU COMO CRIAR UM PROGRAMA DE LOUVOR
INSPIRADOR) | Uma formação de ênfase muito prática, que providencia ideias
e princípios para a construção de liturgias para os diversos programas da Igreja,
com vista a uma prática mais intencional e inspiradora do louvor nas Igrejas.

§ O LÍDER DE LOUVOR (OU A ARTE DE DIRIGIR ADORADORES) | Uma
formação que prepara lideres de louvor para uma performance de liderança
mais capaz, nas dimensões técnicas, litúrgicas e espirituais.

§ MÚSICA 360º |Um olhar sobre o papel, os desafios e o que podemos
aprender com a música na história, na Bíblia e na Igreja.

FORMAÇÃO | Disponível às Igrejas locais
§ COMO DESENVOLVER UMA CULTURA MUSICAL NA MINHA IGREJA |
Um seminário que providencia reflexão e ferramentas para uma mais clara
compreensão do propósito divino para a música e o louvor, e um vasto conjunto
de ideias e sugestões para o desenvolvimento de uma cultura musical e de
adoração mais significativa e intencional.

§ O CULTO QUE TOCA O CORAÇÃO DE DEUS | Um seminário que explora
um conjunto de princípios para escolhas adequadas na hora de preparar a
adoração e de conduzir a Igreja no louvor.

§ O MINISTÉRIO DA MÚSICA NA IGREJA LOCAL | Uma formação de cariz
muito prático que explora princípios e ferramentas que ajudem os lideres locais
de música e louvor a desenvolverem este ministério nas suas Igrejas.

Inspirar novo dinamismo | Louvor e Liturgias
§ Os planos de contingência (distanciamento, menor lotação, máscaras)
prejudicam o ambiente e a prática do louvor.
§ Este é por isso o tempo de promovermos liturgias mais
intencionais, mais ricas em conteúdo, mais dinâmicas e vibrantes.
De renovar de forma positiva e inspiradora as nossas liturgias.
§ O SM&L vai apoiar as Igrejas e disponibilizar ideias e recursos.

Ênfase na renovação da REUNIÃO DE ORAÇÃO
§ 2021 | OPORTUNIDADE DE REFORÇAR A REUNIÃO DE ORAÇÃO
§ SM&L vai propor guiões e vários modelos tipo para ajudar a
dar novo impulso aos programas das Reuniões de Oração.
§ É uma oportunidade porque a rotatividade na presença de
crentes aos Sábados nas Igrejas , pode atrair mais pessoas.

FESTIVAL DO HINO
§ Evento anual dinamizado pelo SM&L
§ 10 de julho | 2021
§ Tema: Música e o seu papel de ligar gerações

