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REGULAMENTO GERAL 

   

Leia atentamente os capítulos e itens relacionados abaixo. 

  

1. Da apresentação 

1.1. Integrando o desenvolvimento do 47º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa 
Vontade de Deus, acontece o Festival Internacional de Música, da LBV, aberto à 
participação de intérpretes (cantores e músicos) em geral. 

1.2. Consiste em uma oportunidade de utilizar a Arte por meio da linguagem universal da 
música para refletir sobre o tema “Vencer o sofrimento do corpo e da Alma”, tese do 
presidente-pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Netto, 
criador deste espaço e líder da Juventude Legionária. 

1.3. Este ano, em formato diferenciado, o evento contará com um festival de intérpretes 
(cantores e músicos) de diversas idades, com músicas legionárias encontradas nos 
seguintes projetos (aplicativo Boa Vontade Play e principais plataformas digitais): 

● Cântico dos Anjos; 

● Confio em Jesus; 

● Diáconos - Vencendo Conflitos; 

● Ensinar em Canto; 

● Especiais de Fim de Ano, Natal e Ano-Novo; 

● Especial Pela Vida; 

● Espetáculo Música Legionária edições de 2010 a 2021; 

● Festival Internacional de Música da LBV 

○ 2006 - Paiva Netto 50 anos 

○ 2007 – Festival de Música  

○ 2008 - Somos um 
○ 2009 - É Urgente Reeducar 
○ 2010 - Torcedor de Verdade, sou um Jovem de Boa Vontade 
○ 2011 - Juventude 50 anos de Boa Vontade 
○ 2012 - A Grande Família Humanidade 
○ 2013 - Viver é Melhor 
○ 2015 - Jesus, a dor e a origem de sua autoridade - O Poder do Cristo em 

nós 
○ 2016 - O Espiritualmente Revolucionário Novo Mandamento de Jesus - 

A Estrutura de um Mundo Novo 
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● Meu Pai, Meu Anjo; 

● Minha casa é o planeta Terra; 

● Música Legionária Sertaneja; 

● Músicas-tema dos Fóruns Internacionais dos Soldadinhos de Deus, da LBV, e da 

Juventude Legionária; 

● O Tesouro escondido; 

● Os Milagres de Jesus I, II e III; 

● Serei um com Jesus; 

● Show Geração J, de Jesus! e 

● Sintonia Perfeita 

1.4. No caso de não haver materiais de apoio da música escolhida (playback, letra e cifra) o 
participante será notificado pela organização do Festival e deverá escolher outra obra 
musical. Este processo acontecerá via e-mail. 

1.5. Continuam vigentes as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) que 
tratam do enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Diante disso, continuaremos 
seguindo estas determinações, especialmente tendo em vista prevenir os riscos gerados 
pela aglomeração de pessoas. 

1.6. Portanto, este Festival ocorrerá on-line, seguindo o formato realizado nas edições de 2020 
e 2021. 

 

2. Da metodologia 

2.1. As composições a serem escolhidas pelos participantes são de tema livre (dentro do 
repertório de Músicas Legionárias que constam no item 1.3 do capítulo anterior). 

2.2. Serão aceitas inscrições das seguintes modalidades: 

A. Canto: solos e duplas de todas as idades; e 

B. Instrumento: solos; 

 

3. Das categorias, faixas etárias e formato 

3.1. Canto: 

Categoria 1 — Soldadinhos de Deus, da LBV (Brasil) 

a) Crianças de 7 anos até 10 anos e 11 meses 
b) Competição única 
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c) Todos os inscritos concorrem entre si 

Categoria 2 — Pré-Juventude e Juventude Legionária e Melhor Idade (Brasil) 

a) A partir de 11 anos 
b) Competição em duas etapas: 

i) Regional: Os inscritos de cada região concorrem entre si 
ii) Nacional: Os vencedores das regiões concorrem entre si 

Categoria 3 — Soldadinhos de Deus, da LBV, Pré-Juventude e Juventude Legionária do 
exterior 

a) A partir dos 7 anos, crianças e jovens de todas as idades que moram fora do Brasil 
b) Competição única 
c) Todos os inscritos concorrem entre si 

 

3.2. Instrumento: 

Categoria 4 — Pré-Juventude e Juventude Legionária e Melhor Idade (Brasil e exterior) 

a) A partir dos 11 anos, músicos e musicistas de todas as idades 
b) Competição única 
c) Todos os inscritos concorrem entre si 

 

3.3. As categorias não concorrem entre si. 

 

4. Do processo de inscrição 
 

4.1. Para inscrever-se no Festival Internacional de Música da LBV – edição 2022, o participante 
seguirá as seguintes etapas: 

a) Preenchimento da ficha com os dados do participante e a escolha da obra a ser 
interpretada no site www.boavontade.com. O participante maior de 18 anos é 
responsável por efetuar a sua inscrição. Para os menores de 18 anos, a inscrição deverá 
ser feita pelo responsável. 

b) Depois de feita a inscrição no site, o participante responsável receberá um e-mail 
automático confirmando o recebimento dos dados e a efetivação da inscrição. 

c) Posteriormente, o participante receberá em seu e-mail o áudio (playback), a letra e a 
cifra da música escolhida na inscrição. 

d) Após o recebimento dos materiais de apoio, os inscritos deverão gravar um vídeo de sua 

http://www.boavontade.com/
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interpretação da música escolhida. 

e) O vídeo deve ser enviado para o e-mail festivaldemusica@boavontade.com, como link 
de WeTransfer, Google Drive ou OneDrive. 

f) Caso o participante precise de instruções para a etapa acima ou tenha outras dúvidas, 
entre em contato com a equipe organizadora do evento pelo mesmo e-mail 
festivaldemusica@boavontade.com ou pelo telefone (11) 3225-4743. 

4.2. Todo esse processo deverá ocorrer de acordo com os prazos estabelecidos no capítulo 8 
deste regulamento. 

 

5. Da gravação de vídeo 

5.1. As orientações para gravação de vídeo serão encaminhadas por e-mail aos participantes 
bem como os materiais de apoio (playback, letra e cifra), e seguirão os padrões de gravação 
caseira para a Comunicação 100% Jesus.  

5.2. Algumas dessas orientações serão também veiculadas pelo Instagram 
(@musicalegionariaoficial e @geracaoj.dejesus) para auxílio dos inscritos.  

 

6. Da avaliação e classificação 

6.1. A avaliação será feita por comissão julgadora composta por jurados musicais e artísticos. 

6.2. A Categoria de canto será avaliada pela performance, levando em consideração quesitos  
como: afinação, dicção, precisão rítmica e capacidade interpretativa vocal e visual em 
consonância com a obra escolhida. 

6.3. A Categoria de instrumento será avaliada pela performance, levando em consideração 
quesitos tais como: afinação, precisão rítmica, capacidade interpretativa instrumental e 
visual em consonância com a obra escolhida. 

6.4. A classificação das categorias 1, 3 e 4 dar-se-á da seguinte forma: 

a) Por meio de média de nota quantitativa dos jurados. Cada uma dessas categorias terá 

os cinco (5) mais bem avaliados; 

b) Haverá uma segunda nota dos jurados entre os cinco (5) mais bem avaliados de cada 

categoria, formando uma segunda média; 

c) Por meio de voto popular (nos perfis do Instagram @musicalegionariaoficial e 

@geracaoj.dejesus). Aquele que tiver melhor desempenho receberá um ponto a mais 

na sua média, uma grande vantagem que pode influenciar em sua vitória; 

d) O participante com a maior nota final será o vencedor da categoria; e 
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e) Em caso de empate, o participante que teve melhor desempenho no voto popular será 

o vencedor. 

6.5.  A classificação da categoria 2 se dar-se-á da seguinte forma: 

a) Por meio de média de nota quantitativa dos jurados, cada região do Brasil terá um (1) 

vencedor, totalizando sete (7) classificados nesta etapa; 

b) Haverá uma segunda nota dos jurados entre os sete (7) mais bem avaliados do Brasil, 

formando uma segunda média; 

c) Por meio de voto popular, aquele que tiver melhor desempenho receberá um ponto a 

mais na sua média, uma grande vantagem que pode influenciar em sua vitória; 

d) O participante com a maior nota final será o vencedor da categoria; e 

e) Em caso de empate, o participante que teve melhor desempenho no voto popular será 

o vencedor. 

6.6. Ao final do Festival Internacional de Música da LBV, haverá quatro vencedores, um por 
categoria. 

6.7. Todos os participantes receberão um certificado de participação. 

7. Da premiação 

7.1. Viagem a São Paulo/SP para participação em novos projetos musicais da Gravadora Som 
Puro em 2022. Os vencedores terão também a oportunidade de conhecer os estúdios da 
Comunicação 100% Jesus (SMC) e terão passagem e estadia pagas. 

8. Dos prazos 

● 1ª ETAPA: Recebimento das inscrições do Festival pelo portal boavontade.com de 10 a 

17 de maio. 

● 2ª ETAPA: O inscrito receberá, até o dia 19 de maio, os materiais de apoio (playback, 

letra e cifra). 

● 3ª ETAPA: O inscrito deverá enviar o vídeo com sua interpretação até o dia 29 de maio. 

● 4ª ETAPA: Avaliação dos jurados. 

● 5ª ETAPA: Voto popular pelo Instagram de 10 a 13 de junho, com um período de 24 

horas para votação por categoria. 

● 6ª ETAPA: Haverá no dia 17 de junho uma live para a divulgação dos quatro (4) 

vencedores (um por categoria). 

9. Das disposições finais 
 

9.1. As interpretações finalistas (item 6.6) e outras participações deste Festival, escolhidas a 
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critério da comissão julgadora deverão assinar o TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE 

DIREITOS CONEXOS E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM, VOZ, NOME E DEMAIS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, o qual transfere à LBV os direitos de utilizar as obras musicais 

interpretadas, com exclusividade e sem qualquer ônus, preservando-se a autoria do 

trabalho. 

9.2. A LBV preza pela privacidade e proteção de seus dados pessoais.  

9.3. Conheça o Aviso de Privacidade das Instituições da Boa Vontade (IBVs) e saiba como seus 

dados pessoais são tratados e como você pode exercer seus direitos como titular. Acesse: 

https://www.boavontade.com/pt/aviso-de-privacidade. 

9.4. Outras informações pelo e-mail: festivaldemusica@boavontade.com. 


