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Regulamento do treinamento em vídeo 

  

 

I. Os participantes devem ter pelo menos 17 anos de idade. Qualquer pessoa 

com menos de 17 anos de idade deve fornecer a recomendação de um 

presbítero ao Coordenador de Treinamento local. 

 

II. Pagamento  

 

A. O valor é o mesmo para período parcial ou integral. 

B. O valor é aplicado a cada pessoa que participa do treinamento, mesmo se estiver 

conectado por uma única conexão. 

 

III. Os participantes 

 

A. Pode se inscrever em período integral ou parcial. 

B. Devem participar de todas as sessões para as quais estão registrados. 

C. Aqueles que participam em período parcial devem indicar antecipadamente quais 

sessões participarão; eles serão obrigados a participar dessas sessões. Eles têm o 

direito de participar de outras sessões também quando puderem. 

D. Compartilhar um assento não é uma opção para este treinamento on-line. 

E. Nenhuma mudança de pessoa é permitida, ou seja, nenhuma outra pessoa pode 

usar as credenciais de um treinando. 

 

IV. Como conduzir sessões de treinamento em vídeo 

 

A. As credenciais para acessar as sessões do treinamento em vídeo serão fornecidas 

apenas para aqueles que se registraram. 

B. Não há ausências injustificadas; não mais que duas ausências justificadas. 

C. Haverá testes e deve-se compartilhar em cada mensagem. Não mais que três 

suspensões de teste. 

D. É necessária permissão para deixar qualquer sessão prematuramente. 

 

V. Materiais do treinamento 

 

A. É obrigatório que cada treinando tenha seu esboço. Os esboços serão fornecidos em 

formato PDF na página training.lsmwebcast.com. 
B. Todos os materiais para este treinamento, nos formatos impresso e eletrônico, 

incluindo esboços, materiais de áudio e materiais de vídeo, devem ser obtidos 

diretamente do Living Stream Ministry. 

C. Pedimos aos santos que não façam cópias dos materiais de treinamento em 

qualquer formato sem a permissão do Living Stream Ministry, ou que aceitem 

cópias que tenham sido produzidas ilegalmente. Isso se aplica a cópias ilegais para 

uso pessoal. 

 



REGULAMENTO ADICIONAL DO TREINAMENTO 

 

▪ Ausências sem justificativas não são permitidas; não serão aceitas mais de três            

ausências. Após 3 ausências, o treinando é dispensado e não poderá participar do             

restante do treinamento. 

 

▪ Não se pode levantar até a reunião ser encerrada. 

 

▪ A sessão de zoom será encerrada 5 minutos antes da reunião. 

 

▪ Será necessário ter a câmera ligada o tempo todo. 

 

▪ Assim que você se sentar, comece a orar, a cantar e / ou a ler as escrituras. 

 

▪ Comer e beber, exceto água, não são permitidos durante as reuniões. 

 

▪ Mascar chiclete não é permitido durante as reuniões. 

 

▪ Sugerimos que os treinandos se vistam adequadamente: 

 

- Que se comporte de modo digno do evangelho de Cristo (Fil. 1:27). 

- Que andem de modo digno do Senhor (Col. 1:10). 

- Que andásseis de modo digno de Deus (1 Ts. 2:12). 

- Sejais considerados dignos do reino de Deus (2 Ts. 1:5). 

- Vos considere dignos do vosso chamamento (2 Ts. 1:11). 

 


