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Lista das irmãs com habilidades musicais – Sociedade de Socorro 
A ser preenchido pela diretora de música 

 

Regentes: 

Nome Telefone Experiência como 
Regente*  

   
   
   
   
   
   
   
   

 

*Para facilitar o preenchimento do item “experiência como regente”, apresento três categorias bem simples: 

1 . Regente Iniciante: consegue reger hinos em compassos simples e início tético.  

2 . Regente Intermediária: consegue reger hinos em compasso simples e composto com início tético ou 
anacruse.  

3 . Regente Experiente: consegue reger qualquer hino do hinário, mesmo com mudança de fórmula de 
compasso. 

 

 

Pianistas: 

Nome Telefone Experiência como 
Pianista**  

   
   
   
   
   
   
   
   

 

**Para facilitar o preenchimento do item “experiência como pianista”  e saber que tipo de responsabilidade dar 
a cada irmã, apresento quatro categorias bem simples: 

1. Pianista Iniciante: consegue tocar alguns hinos só com a mão direita (melodia). 

2. Pianista Iniciante-Intermediária: consegue tocar alguns hinos do hinário facilitado com as duas mãos. 

3. Pianista Intermediária: consegue tocar qualquer hino do hinário facilitado e alguns do hinário oficial. 

4. Pianista Avançada: está apta a tocar qualquer hino do hinário oficial. 

 

 



Música na Igreja Sud – Blog não oficial                                                                                   
http://musicanaigrejasud.wordpress.com                             

                                                                                                                         

Tabela – Música da Sociedade de Socorro 
Reuniões de Domingo 

Mês:       
 
 

 Prelúdio Primeiro Hino 
 

5 Minutos 
de Música 

Último Hino 

 
 

1º 
Domingo 

 
 
 
Irmã:____________ 

 

 
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
 

  
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
 

 
 

2º 
Domingo 

 
 
 
Irmã:____________ 

 

 
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
 

  
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
 

 
 

3º 
Domingo 

 
 
 
Irmã:____________ 

 

 
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
 

  
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 

 
 
 

4º 
Domingo 

 
 
 
Irmã:____________ 

 

 
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
 

  
Hino:______________ 
 
Regente:___________ 
 
Pianista:___________ 
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 Convite regente da Sociedade de Socorro 

  

 

  

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 
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 Convite pianista da Sociedade de Socorro 

 

  
Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 
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 Cartões de agradecimento 

 

 Querida irmã:     

A música é parte essencial de nossas reuniões. 
Os hinos atraem o Espírito e trazem reverência. 
Obrigada por fazer parte do serviço musical de 
hoje na Sociedade de Socorro. Seu empenho e 
dedicação fizeram toda a diferença!  

 

Querida irmã:     

Quem bom poder contar com você para nos 
ajudar no serviço musical da Sociedade de 
Socorro! Ao compartilhar suas habilidades 
musicais você nos ajuda a trazer o doce 
Espírito de nosso Pai Celestial                       
para as reuniões.   

Querida irmã:     

Sua ajuda no serviço musical da Sociedade de 
Socorro de nossa Ala é uma bênção. Obrigada 
por compartilhar suas habilidades e fazer-nos 
sentir o Espírito de nosso Pai Celeste através 
dos hinos. 

 

Querida irmã:     

Sua disposição em compartilhar suas 
habilidades musicais na Sociedade de socorro 
faz nosso coração transbordar de gratidão. 
Certamente sua participação foi essencial 
para que o Espírito do Senhor fosse                 
sentido através dos hinos. 

 

Querida irmã:     

Mais uma vez obrigada por sua ajuda no serviço 
musical da Sociedade de Socorro de nossa Ala. 
Seu exemplo de dedicação e o Espírito que 
sentimos através dos hinos fazem-nos querer 
cantar ainda mais! 

 

Querida irmã:     

Uma vez mais obrigada por sua ajuda no serviço 
musical da Sociedade de Socorro. Saber que 
podemos contar com suas habilidades musicais 
em nossas reuniões traz-nos alegria e muita 
gratidão! 


