
 

 

REGULAMENTO 

I FESTIVAL DIOCESANO DE MÚSICA CATÓLICA 

Tema: Dízimo 

Realização: Pastoral do Dízimo Diocesana  

I Capítulo: O evento e sua finalidade; 

ARTIGO 1 – O festival de música católica é promovido pela Pastoral do Dízimo Diocesana.  

Tem como finalidade: 

a) Valorização da música católica e da experiência dizimal; 

b) Promover o congraçamento de seus participantes através de um evento sadio e evangelizador; 

c) Despertar a espiritualidade de cada indivíduo ou grupo participante através da música; 

d) Dar oportunidade de surgimento de novos talentos. 

II Capítulo: Das inscrições; 

ARTIGO 1 – As inscrições deverão ser feitas do dia 07 de outubro de 2020 à 15 de novembro de 

2020 pelo e-mail: festivaldiocesanodemusica@gmail.com 

Favor enviar anexado o vídeo da música, a letra (formato Word), ficha de inscrição (anexo A), ato 

de compromisso (anexo B), declaração do ECAD (anexo C), declaração de autorização para menor 

quando houver (anexo D) e comprovante de pagamento, ambos anexos devem ser completados 

em formato Word. Para demais dúvidas, podem entrar em contato com: 

festivaldiocesanodemusica@gmail.com 

1 – Declaração do ECAD, anexo C desse regulamento, devidamente preenchida pelo (s) autor (es) 

da música. O ECAD é um órgão que administra os direitos autorais da parte musical. Toda música 

executada ao público necessita de uma liberação do autor. Caso contrário, paga-se uma 

porcentagem para que ela seja executada. Para quem não é filiado a nenhuma associação de 

músicos, arranjadores e autores, é necessário preencher o formulário próprio do ECAD cedendo 

os direitos. 

2 – O compositor ou interprete poderão escrever quantas músicas lhe convier. 



3 – A taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) por música inscrita, que não será devolvido, 

mesmo se houver desistência. Você poderá pagar através do PicPay da Diocese de Leopoldina. 

 

4 – Só serão aceitas músicas inéditas (que nunca foram gravadas e divulgadas) 

III Capítulo: Do local, horário e data das apresentações: 

ARTIGO 1 – As apresentações das canções para o julgamento serão gravadas nas respectivas 

paróquias das inscrições e a apresentação para a avaliação do júri será nas dependências da 

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, sediada a Avenida Altino Rodrigues Pereira, 01 – 

Dornelas – Muriaé/MG no dia 29 de novembro de 2020 (domingo) às 14h00, onde será transmitido 

ao vivo pelo página do facebook da Diocese de Leopoldina. 

IV Capítulo: Das premiações: 

ARTIGO 1 – Serão premiadas as três canções que obtiveram maior número de pontos na soma 

dos quesitos. Na sequência crescente 1º, 2º e 3º lugar 

1 – Os quesitos a serem considerados são: Letra, arranjo, mensagem religiosa, interpretação, voz, 

afinação e comunicação com o público. 

V Capítulo: Dos prêmios: 



ARTIGO 1 – As canções escolhidas pela comissão julgadora, conforme este regulamento, 

receberão troféu:  

1 – A canção em 1º lugar receberá o troféu e o prêmio de R$500,00 (quinhentos reais) 

2 – A canção em 2º lugar receberá o troféu e o prêmio de R$300,00 (trezentos reais) 

3 – A canção em 3º lugar receberá o troféu e o prêmio de R$150,00 (cento e cinquenta reais) 

VI Capítulo: Das músicas condições para sua classificação, apresentação e julgamento: 

ARTIGO 1 – Serão julgados os seguintes quesitos:  

- Letra, arranjo, mensagem religiosa, interpretação, voz, afinação e comunicação com o público. 

- Não serão considerados plágios em letra ou melodia; 

ARTIGO 2 – A comissão julgadora compete avaliar conforme determina as canções apresentadas, 

dando notas de 01 a 10.  

1 – Em caso de empate, o critério para desempate será o maior número de pontos em: 

a) Letra (português); 

b) Arranjo (música); 

c) Mensagem religiosa (conteúdo); 

Observação: Caso permaneça o empate, membros da comissão organizadora e os jurados farão 

uma reunião para decidirem o desempate. Para o caso de empate, após decisão dos jurados e 

membros da comissão organizadora à música escolhida como vencedora ficará com a colocação 

em questão e a perdedora com a posição seguinte. 

Exemplo: 2 músicas empatadas em 2º lugar, uma ficara na 2º colocação e a outra na 3º colocação. 

VII Capítulo: Da comissão organizadora e julgadora: 

ARTIGO 1 – A comissão organizadora será supervisionada pelo Padre Agnaldo dos Reis Ferraz, 

assessor diocesano da pastoral do dízimo.  

ARTIGO 2 – O júri técnico deverá ter entre seus membros um maestro, um professor de português, 

um religioso e um professor de canto. 

ARTIGO 3 – Júri popular composto por dois participantes leigos indicados pela comissão 

organizadora. 

VIII Capítulo: Disposições gerais: 

ARTIGO 1 – Deve ser utilizado tripé para a gravação do vídeo, o áudio extraído direto da mesa 

de som e o dispositivo deve estar em forma de paisagem (horizontal); 



ARTIGO 2 – A comissão organizadora, sugere como apoio religioso o seguinte texto: 

O QUE É O DÍZIMO 

O dízimo é uma contribuição ou doação livre, fruto de uma obrigação 

moral e não jurídica, que expressa a vivência da maturidade de fé do 

cristão. É um compromisso de comunhão com Deus e de partilha 

fraterna na comunidade eclesial. É uma prática caritativa decisiva da 

pessoa evangelizada e comprometida com a Igreja. O fiel vai contribuir 

de maneira sistemática e periódica, não na sustentação econômica de 

pessoal ou manutenção de estruturas, mas com a evangelização. 

A Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo 

Testamento, valoriza a contribuição do dízimo numa perspectiva de fé. 

Basta refletir os textos: Dt 26,12-15; Nm 18,20-32; Lv 27,30-33; 2Cr 31,4-

14; Ne 10,37-39; Ne 13, 4-13; Ml 3,8- 12; Mt 6,1; Mt 6,24; Lc 11,42; Lc 16,9-

11; Lc 21,1-4; Hb 7,2 e 2Cor 9,7. 

AS DIMENSÕES DA AÇÃO EVANGELIZADORA DO DÍZIMO 

O dízimo é uma resposta amorosa que o cristão dá ao Bondoso Deus de 

onde provém todos os bens. Tudo é do Pai. Entregando com fidelidade 

o dizimo, o fiel colabora na manutenção da Paróquia e da Diocese 

expressando sua pertença. O dizimista se sente compromissado, 

partilha com alegria e participa do crescimento do Reino de Deus. Ele se 

torna missionário. O mais bonito sinal e o fruto mais precioso, vindo do 

coração generoso que um dia ganhou, é o socorro ao pobre. Segundo o 

documento 106 da CNBB o dízimo possui as seguintes dimensões: 

Religiosa e Eclesial, Missionária e Caritativa. 

ARTIGO 3 – A ordem das músicas para a apresentação será divulgada nos meios de comunicação 

da Diocese de Leopoldina no dia 16 de novembro de 2020. A ordem de apresentação será definida 

de acordo com a chegada de inscrições pelo e-mail. 

ARTIGO 4 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

não cabendo posteriores recursos sobre suas decisões.  

 

 

 

 


