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Orientações para a Noite de Talentos JUBAG 2015 
 
Objetivo 
 
O objetivo deste festival é incentivar irmãos de diferentes igrejas a usarem seus talentos em expressão de louvor e adoração 
ao nosso Deus, promovendo a comunhão entre todos. 

Informações importantes 
 
Local: Igreja Batista Peniel 
Endereço: Rua:Mutuípe, Nº387- Jardim Presidente Dutra  
Horário de chegada das equipes: 16h00 
Horário de início: 17h00 

Inscrições 
 
Para se inscrever na Noite de Talentos:  
1 – Cada membro da equipe, no dia da apresentação, deverá levar 1 kg de alimento não perecível; 
2 – A equipe deverá enviar a Ficha de Inscrição (a) e a Descrição da Apresentação (b) para os e-mails: 

mayara.lisboa18@gmail.com e weltonrcruz@gmail.com, até o dia 11 de Abril de 2015. Podendo ser prorrogado o prazo por 
decisão do Depto. de Música da JUBAG. 

a – Ficha de Inscrição: A ficha de inscrição estará disponível no site da JUBAG (www.jubag.com.br) para download. Ela 

deve ser preenchida com as informações solicitadas e com a assinatura de autorização do pastor ou irmão responsável 
pela igreja/congregação, depois escaneada e enviada por e-mail.  
b – Descrição da Apresentação: cada equipe deverá descrever a sua apresentação de acordo com a sua categoria:  

No caso de apresentação musical, a descrição será a letra da música e tempo de duração;  

No caso de peça teatral, a descrição será o script da peça e o tempo de duração; 

No caso de coreografia, a descrição será o que a dança irá abordar e a letra das músicas usadas e tempo de 
duração;  
No caso de poesia, jogral, ou outra apresentação narrativa, a descrição será o texto e tempo de duração; 

Caso a apresentação não se enquadre em nenhum dos critérios acima, será preciso entrar em contato antes com a 
equipe organizadora para validar a apresentação. 

 

Quem pode participar 
 
Só poderão participar das apresentações irmão crentes em Cristo Jesus, que vivam e expressem bom testemunho de 
acordo com a Palavra. É autorizada a participação de integrantes de outras igrejas na equipe, desde que o pastor da Igreja 
Batista se responsabilize pelo testemunho de fé dado por esse(s) integrante(s) durante o evento.  
Se algum integrante das equipes demonstrar atitudes consideradas como mau testemunho, o pastor do grupo 
será comunicado do fato ocorrido e ele tomará todas as medidas cabíveis, ficando a cargo da Diretoria da 
JUBAG a participação ou não do grupo na Noite de Talentos. 

Tempo de Apresentações 
 
Apresentações musicais e Coreografias terão tempo limite de 10 minutos, contando o tempo de montagem, 
apresentação e desmontagem; 
Peças teatrais terão tempo limite de 12 minutos, contando o tempo de montagem, apresentação e desmontagem; 

Poesias, jograis, ou outras apresentações narrativas terão o tempo limite de 6 minutos, 
Apresentações que não se enquadrem nos modelos acima deverão ser combinadas junto à equipe organizadora. 
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Participações por Igreja 
 
O número de participações no festival será limitado, de forma que o tempo da programação não se estenda; 
Cada igreja poderá inscrever o número de participações que quiser, no entanto, o número de participações seguirá o seguinte 
critério: 
Daremos preferência para que cada igreja inscrita possa ter, pelo menos, uma participação; 
Se a igreja inscrever mais de uma participação, deverá escolher uma como preferencial. A outra será escolhida caso ao final 
das inscrições ainda existam vagas.  
Caso o número de inscrições exceda o máximo previsto, as equipes que tiverem se inscrito primeiro serão as escolhidas; 
A ordem de apresentação será definida em sorteio, realizado no dia 18 de abril 2014, minutos antes do início da Noite de 
Talentos, na Igreja Batista Peniel 
 

Informações e contato 
 
Departamento de Musica da JUBAG  
 
 
Welton Cruz 
Cel: (11) 96091-9246 (OI) 
E-mail: weltonrcruz@gmail.com 
 
Daniela Almeida 
Cel: (11) 974669239 
E-mail: danyela.almeida@yahoo.com.br 
 

 
 
Mayara Lisboa  
Cel: (11) 94956-2053 (TIM) 
E-mail: mayara.lisboa18@gmail.com 
 
Ismael Júnior 
Cel: (11) 981315-504 
E-mail: ismajunior@gmail.com
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