Sua música pode fazer parte de CD dos 50 anos da RCC no Brasil
Sex, 26 de Outubro de 2018 13:45

A comemoração dos 50 anos da RCCBRASIL já está chegando! A grande festa vai acontecer
em janeiro de 2019. Uma das atividades desse momento será o lançamento de um CD com
músicas especiais que marcaram a vida do Movimento. Mas, a notícia da vez é que a sua
música pode compor essa obra histórica da Renovação Carismática Católica! Já pensou?

A RCCBRASIL, por meio do Ministério de Música e Artes, está divulgando o Concurso “A
Música do Jubileu”
,
que tem o objetivo de escolher uma música inédita para ser uma das faixas do CD
comemorativo. O concurso se encerra no dia 15/11/2018.

Pode participar do concurso qualquer pessoa, independentemente de Ministério, idade,
sexo, localidade, nacionalidade, estado civil , vocação ou função no Movimento, em Novas
Comunidades e na Igreja.

A pessoa ou banda interessada em participar deve baixar o regulamento ( baixe aqui ) e ler
todas as informações necessárias. Feito isso, é hora de rezar, preparar e escrever a música
com o tema dos 50 anos, gravar o áudio e mandar os arquivos para nós no e-mail indicado no
regulamento. É bem fácil! Prepare-se e participe com a gente!

As composições serão avaliadas pela Equipe Nacional do Ministério de Músicas e Artes da
Renovação Carismática Católica do Brasil. A música escolhida entrará para o CD
comemorativoe será cantada no show de lançamento do CD na Canção Nova, durante o
Encontro Nacional de Formação (EM, de 09 a 13 de janeiro de 2019). A música vencedora será
produzida, arranjada, gravada e cantada pelos músicos que estão participando do projeto do
CD.
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Entre em oração! Deixe o Espírito Santo agir no seu coração e a criatividade brotar e se
inscreva agora mesmo!
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