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Regulamento – Meu Som no Hallel  

  
MEU SOM NO HALLEL PARACATU 2023  

  
REGULAMENTO    

O Hallel Paracatu 2023 torna pública as normas e os procedimentos para a participação dos Ministérios Festival 
“Meu som no Hallel 2023”, que dará a oportunidade para Ministérios de Música Católica se apresentarem no 
dia 18/06/2023 no Palco Principal durante o Hallel, cuja inscrição deverá ser efetuada somente pelo site 
(www.hallelparacatu.com) através do Formulário de Inscrição, para as quais deverão serem observadas as 
normas e condições estabelecidas no presente Regulamento.  
   
1. QUEM PODE PARTICIPAR?  
O Festival é destinado a Ministérios de Música Cristã Católica com atividade nas paróquias e comunidades. Pode 
ser Ministério que cante/toque em Missas, Movimentos de Jovens, Grupos de Oração e/ou qualquer movimento 
diretamente ligado e reconhecido pela Igreja Católica.  

1.1. É permitida a apresentação de composição de autoria própria ou de cover de músicas católicas 
conhecidas.  

I. DA INSCRIÇÃO  
As inscrições no Festival ocorrerão no período de 01 de março a 31 de março de 2023 pelo Formulário de 
Inscrições on-line, no endereço: www.hallelparacatu.com.  
  
II. Documentos necessários para a inscrição:  
  
1.1. O Ministério/Grupo/Banda deverá gravar um vídeo da música na sua Paróquia ou Comunidade. A criatividade 
quanto ao vídeo é livre, mas é obrigatório legenda no vídeo: nome da música, nome do Ministério/Grupo/banda.  

Observem o áudio e iluminação para que sejam claros e limpos. Após a gravação e edição do vídeo, vocês 
deverão postar o mesmo no Youtube.com, pois é através do link do vídeo que se fará a inscrição;  

1.2. Divulguem o link do seu vídeo entre seus grupos, compartilhem e divulguem com as “hashtags”  
#hallelparacatu e #meusomnohallel  

2. Sobre a desclassificação prévia:  
  

2.1. O material sonoro que estiver inaudível e/ou identificado de forma confusa será automaticamente 
desclassificado.  

2.2. Apenas será permitida a apresentação de uma única música por Ministério/Grupo/Banda inscrito.  

2.3. Quem não cumprir as exigências do edital, será automaticamente desclassificado.  

2.4. Serão desclassificadas na pré-seleção as músicas cujo conteúdo seja considerado grosseiro, 
anticristã, música evangélica e/ou incitando a violência ou qualquer tipo de preconceito.  

III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO  
1. Será formada uma comissão com júri especializado da Música Católica, sendo estes os mesmo que serão as 
atrações/comissão do Hallel 2023. Eles irão votar na música conforme avaliarem adotando, como critério de 
seleção a originalidade da música, a criatividade da letra, a melodia e a harmonia.  

V. O SELECIONADO  
Os Ministérios selecionados serão divulgados no site www.hallelparacatu.com e nas redes sociais do Hallel no 
dia 30/04/2023. 
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VI. CRONOGRAMA  
1. Inscrição: de 01 a 31 de março de 2023.  

2. Divulgação dos selecionados: 30 de abril de 2023.  

3. Apresentação da música no Palco Principal do Hallel (horário a ser definido conforme cronograma do evento).  

 VII. ESTRUTURA  

Serão disponibilizados para os participantes o equipamento de som utilizado no Palco Principal. É de 
responsabilidade do Ministério/Grupo/Banda o translado até o evento, bem como seus instrumentos para a 
apresentação.  

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
1. O acesso do público às apresentações é livre.  

2. Todas as despesas com deslocamento, transporte, hospedagem, alimentação, encargos legais e impostos, 
contribuições ou outros recolhimentos deverão ser arcadas pelo(s) próprio(s) participante(s) inscrito(s). 

A organização do Festival não se responsabiliza por este custeio.  

3. As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são soberanas, não cabendo recursos em 
nenhuma das hipóteses.  

4. Dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas através do site www.hallelparacatu.com no menu 
de contato, assunto: Festival Hallel.   

   

Paracatu/MG, 10 de fevereiro de 2023.   

  
  

Resumo do Regulamento:  MEU SOM NO HALLEL  
  
   

1. Gravar um vídeo uma música com boa qualidade de áudio e vídeo, com informações básicas em legenda 
(nome da música, Ministério)  

  
2. Publicar o vídeo no YouTube incluindo as hashtags #hallelparacatu #meusomnohallel  

  
3. Inscrever o vídeo com a música no site do Hallel:   www.hallelparacatu.com   

  
4. Divulgar ao máximo o link do seu vídeo, compartilhando e divulgando com as “hashtags” #hallelparacatu 

e #meusomnohallel  
 

 
 

 
 

Joao Marcos Sousa Pereira 
Vice-Presidente da Associação Hallel 

Setor de Comunicação 
   


