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RESOLUÇÃO Nº 002/ 2014-SECRETARIA/ROBEN/IEADAP 

 

Dispõe sobre regulamento do THE VOICE 

GOSPEL, e da outras providências.  

O Pastor Local da congregação ROBEN e o Assessor de Comunicação, no 

uso de suas atribuições legais de acordo com o Regimento Interno e o estatuto do 

Templo Central A PIONEIRA desta congregação, portaria respectivamente nº 13 DE 

19 de fevereiro de 2013-ROBEN/IEADP e nº 51 DE 19 de fevereiro de 2013-

ROBEN/IEADP, e demais diretores desta congregação Rocha da Bênção 

denominada ROBEN.  

 

REGULAMENTO nº 02 - THE VOICE GOSPEL 

 

I Parte Geral  

1.1 - Vinte candidatos irão concorrer em uma pré- seletiva.  

1.2 - Três jurados terão que julgar os mesmos em 04 critérios, tais como: 

afinação, postura de palco, simpatia e harmonia, no valor de 05 a 10 pontos cada 

item.  

1.3 - A final será formada pelos dois primeiros candidatos que farão uma nova 

apresentação, para concorrer ao título da Grande Voz Gospel de 2014. 

1.4 - O grande finalista receberá um troféu e uma pizza + Coca de 2 litros. 

II Parte Específica 

2.1- Os candidatos devem ser inscritos até no dia do evento -25/05 (se houver 

vagas), contribuindo com uma oferta de 05 reais. 

2.2 – Serão permitidos todos os ritmos de hinos evangélicos.  

2.3 – Será permitido apena o Play – Back, o candidato que se apresentar com banda 

ou na Voz do cantor original será automaticamente eliminado. 

2.4 – Cada candidato deverá estar preparado com no mínimo dois louvores. 
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2.5 – Havendo mais de um candidato com o mesmo repertório, os mesmos se 

apresentarão igualmente. 

2.6 - Os candidatos se apresentarão conforme o seu número de inscrição, havendo 

uma tolerância mínima de 05 minutos, sendo que, se o mesmo não comparecer 

nesse período será automaticamente eliminado do concurso. 

2.7- No caso de empate serão consideradas as maiores notas nos quesitos: 

afinação, postura de palco, simpatia e harmonia, respectivamente. Persistindo o 

empate os três jurados irão votar abertamente e decidir o campeão. 

2.8 – Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição. 

2.8 – Os casos omissos deverão ser encaminhados a comissão organizadora que 

estará devidamente identificada. 

“Fazei a obra de Deus com decência e ordem” 

  

Local: Congregação Rocha da Bênção  

Data: 25/05 

Horário: 10h00min 

  

Pastor Miquéias Fernandes: ________________________________ 

Organização: Rute Carvalho: _______________________________ 

 

 

Miquéias Fernandes de Sousa 
-Pastor Local da Congregação- 

Port. Nº 13/2013-ROBEN 

 

 

Rute Carvalho Farias  
Port. Nº 021/2014-ROBEN/IEADP 

- Líder das Crianças – 

 

Marcos Silva Albuquerque 
Assessor de Comunicação 

Arquivista 

 

 

Mailson Garcia De Moraes 
-Dirigente da Congregação- 

Port. Nº 19/2013-ROBEN 

 

Marcelo dos Santos e Souza 
Port. Nº 12/2013-ROBEN 

 - Coopastor  Local - 

 

 

 

Edson da Conceição Silva  
-Port. 048/2013-Administrador do Site- 


