
 

 

 

 

VIII FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA  

“CRISTO É NOSSO SHOW” 
 

REGULAMENTO 
 
 – OBJETIVOS: 

 
       O principal objetivo do Festival de Música Católica Cristo é nosso Show, é promover e 
divulgar novos talentos, bem como despertar a sensibilidade musical no público participante, 
atendendo suas necessidades sócio culturais através das práticas musicais. Além de que, 
queremos proporcionar a comunidade, um evento popular gratuito com princípios de revitalização 
da convivência familiar. 
 

 – REALIZAÇÃO: 
         As apresentações acontecerão no dia 12/09/2015, iniciando às 13:30 hs com as 
eliminatórias, e as 19:30 hs serão as finais, no Teatro Municipal em  Campo Mourão. 
 

 – PROGRAMAÇÃO: 

Data: 12-09-2015 

Horários:  

13:30 às 17:00 horas - Ensaios e Eliminatórias 

19:30  horas - Abertura oficial do Evento  e    

                        composição da mesa julgadora; 

22:00  horas – Premiação dos classificados. 

 

 – DA PARTICIPAÇÃO: 

- A participação no Festival de Música Católica Cristo é nosso Show é livre a todos 

os interessados. 

- Categorias: - Infantil (até 14 anos)  

                    - Adulto (sem limite de idade) 



 

 

 

-   Modalidade única: Canto – “Música Católica”, não sendo necessário que as músicas 

sejam inéditas; 

- As apresentações poderão ser solo ou banda . 

 

 – DAS INSCRIÇÕES: 

       - Retirar as fichas: poderão ser realizadas no site: www.cristoenossoshow.com.br,  ou no  
Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida – Av. Jorge Walter, nº  2301 – Vila Urupês – 
Campo Mourão – PR -  Fone  (44) 3525-2932 . 

- Entregar ou enviar fichas para: Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em 

atenção a Sra. Gislaine, ou pelo fax:  (44) 3525-2932 até o dia 04/09/2015.  

- Anexo a inscrição, deverão ser encaminhadas 5 (cinco) cópias da letra da música, e 

informações sobre o compositor e interprete da música. 

 

 – DA CLASSIFICAÇÃO:  

         Serão classificados os 3 primeiros lugares da Modalidade Única – Canto, de cada 

categoria: 

1º, 2º e 3º lugar – Infantil. 

1º, 2º e 3º lugar – Adulto 

 

 – DO JULGAMENTO: 

A Comissão Julgadora será composta por cinco membros da comunidade Artística e da 

Imprensa local. Designados pela Comissão Organizadora do Evento. 

A Comissão Julgadora é soberana e de sua decisão, e não caberá recurso. 

 

 

 

 



 

 

 

 – DA PREMIAÇÃO:  

- Categoria Infantil: 

1º lugar:  .................... e troféu 

2º lugar:  .................... e troféu 

3º lugar:  .................... e troféu 

- Categoria Adulto: 

1º lugar:  ........................ e troféu 

2º lugar:  ........................ e troféu 

3º lugar:  ......................... e troféu 

 

 – SÃO QUESITOS DE AVALIAÇÃO: 

- Presença de Palco; 

- Ritmo; 

- Harmonia; 

- Letra; 

- Melodia; 

- Expressão corporal; 

- Afinação; 

- Traje. 

 

 - FIGURINO  

- A arte expressa "a beleza infinita de Deus", no entanto, o traje para apresentar-se , deve  

mostrar esta beleza. Ou seja,  enaltecer o Criador que é Deus e não a criatura. Podendo trajar-se 

também expressando a temática da música. 

- Criança: importante trajar-se  com  figurinos mais descontraídos e leves de acordo com 
a faixa etária  ou a temática da música. 

 

 



 

 

 

 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

- Cada Banda ou Cantor (a) fará uma única apresentação, com uma única música, com o 
tempo máximo de 10 minutos; 

- Os ensaios para a apresentação e eliminatórias, acontecerão dia 12/09/215, no teatro 
municipal, com início previsto para às 13:30 horas, sendo obrigatória a participação de 
todos inscritos; 

- O inscrito que não participar da eliminatória, estará automaticamente 
desclassificado; 

- Serão classificados na eliminatória:   8 inscritos  na Categoria Infantil, e 

                                                                8 inscritos na Categoria Adulto; 

- Os 16 classificados apresentar-se-ão a partir das 19:30 hs do dia 12/09/2015; 

- Aos membros da Comissão Organizadora, Comissão Julgadora e seus parentescos 
direto, terão vedadas sua inscrição no festival. 

- Os inscritos deverão trazer os instrumentos para a participação, bem como seus 
músicos para o acompanhamento.  

- O evento disponibilizará a sonorização e a bateria para os participantes. 

 

 – DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival, e Comissão 

Julgadora do Festival. 

Obs.: Aos convidados e familiares que irão prestigiar o Evento, por gentileza, reservar 

convites antecipadamente, no Santuário Nossa Senhora Aparecida. 

 

Edílson Marques Bizerra 

Coordenador “Cristo é Nosso Show “ 

 

Pe. Carlos Cezar Candido 

Pároco do Santuário Diocesano   Nª Sª Aparecida 

 

Campo Mourão,  15 de julho de 2015. 


