
 
 
 

 Living Stream Ministry 
 Secção de Inscrição       (Tel.)  714-236-8456 
 PO Box 2121                   (Fax) 714-236-6005   
 Anaheim, CA 92814       (Email) register@lsm.org  

 
 

 
Regulamento do treinamento de vídeo 

  
 

I. Participantes 
 
A. Os participantes devem comparecer a todas as sessões para as quais se inscreveram.  
B. Se desejar atender o treino em tempo parcial, deve indicar de antemão quais as sessões que 

vai frequentar.  É obrigatório assistir às sessões para as quais se inscreveu. Caso possa, pode 
também assistir às outras sessões do treino. 

C. Compartilhar a assistência não é uma opção para este treinamento online 
D. Não é permitido compartilhar as credenciais de entrada. 

 
II. Como levar a cabo as sessões do treinamento de vídeo 

 
A. As sessões serão realizadas utilizando a plataforma ZOOM. É aconselhável descarregar a 

versão mais recente. O link para as sessões será fornecido de antemão.  
B. Não é permitido faltar sem justificação; não deve dar mais do que duas faltas justificadas. 
C. Haverá testes e deverá estar preparado para a compartilhar em cada mensagem. Não pode 

chumbar mais do que três vezes no teste. 
D. Não pode sair mais cedo de qualquer sessão sem permissão prévia.  

 
III. Materiais para o treinamento 

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

formato PDF. 
B. Todos os materiais deste treinamento, tanto em formato impresso como eletrónico, incluindo 

esboços, materiais áudio e materiais de vídeo, devem ser obtidos diretamente da Living 
Stream Ministry. 

C. Pedimos aos santos que não façam cópias de materiais do treinamento em qualquer formato 
sem a permissão da Living Stream Ministry, ou que aceitem cópias que tenham sido 
produzidas ilegalmente. Isto aplica-se a cópias ilegais para "uso pessoal”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regulamentos do treinamento adicionais 

 
§ Não pode levantar-se até que a reunião seja despedida. 

 
§ Acesso a sessão de zoom encerrará 5 minutos antes da hora de início da reunião. 

 
§ Os treinandos devem ter suas câmaras ligadas o tempo todo, a menos que sejam instruídos de outra 

forma.  
 

§ Assim que se sentar, tem que começar a orar, cantar e/ou ler as escrituras. 
 

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

§ Mascar chicletes não é permitida durante as reuniões. 
 

§ Sugerimos que os treinandos estejam vestidos apropriadamente: 
 

- Que comportai-vos de modo digno do evangelho de Cristo (Phil. 1:27). 
- Que andardes 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). 

 
 
 

Código de conduta para reuniões online 
 

§ Não tire fotos, imagens ou grave a reunião, e não faça upload de fotos ou vídeos do evento para as 
redes sociais, já que os participantes não lhe deram permissão para o fazer. 
 

§ Conecte-se de um lugar sem muito barulho de fundo, mude o microfone quando não estiver a falar. 
O hospedeiro pode ter que mudá-lo em algum momento. 

 
§ Conecte-se de um local com um fundo apropriado, sem imagens ou atividade distrativas. 

 
§ Seja paciente e flexível com a tecnologia, e respeite os outros. 

 
§ Não partilhe o link de reunião ou a palavra-passe com ninguém, e não o publique nas redes sociais. 

 


