The peace of the Lord Jesus, Pr Myung!
I would spend a brief report of what happened at the Festival / Brazil:
1. The production was very laborious and routine internal project did not stop, so the
whole team was very busy and could only email at dawn.
2. There were two prayer meetings with staff intercession of our church by the
candidates, as well as assistance with psychological professional. Unfortunately the
photos of the meetings were held in Alice's mobile device and the same has been
stolen.
3. The evaluations were performed in 03 steps: 1st with all 36 candidates, 2 nd to the
18 best candidates (in the inner rooms of the temple lower) and the 3rd phase which
was the grand finale happened to the top 10 (the largest temple in the presence of
public).
4. As agreed in the end all were honored with medals and certificates of participation
made and professional graphics. All done with great affection.
5. Those who went to the 2nd stage and did not participate in the final, had
distinguished honor getting trophies, dressing room, and relaxing massage session.
6. The big winners received:
 1st place: 100% scholarship (languages), musical instrument of your choice and
place in the youth orchestra of the Forte de Copacabana (Brazilian Army).
 2nd place: 100% scholarship (languages), 01 cell phone.
 3rd place: backstage tour of the group show "Bringing the Ark".
 4th place: backstage tour of the group show "Out of the Tent."
 5th place: Fellowship of professional instrument and singing.
7. Candidates were evaluated by 17 judges highly recognized in the artistic musical
around Rio de Janeiro.
8. The result of each candidate staff was amazing, like the big winner, a 12 years to
play the guitar, drew tears from all of us, such was the anointing of God in your life. The
boy had given up playing the 09 months, only returned to participate in the Festival,
was a blessing!
9. We hired a company filming and editing so get ready we will send a copy to you. So
I'm just sending the photos of the first phase.
10. As Pastor Pedroza already reported, we are preparing your agenda lecture
nationally, ie, evangelical musical leadership throughout the country. I believe Pastor
Pedroza send more details.
We thank the trust placed in us to carry out the 1st festival in our country. For us, being
very remarkable experience in our lives.
Thee we look forward to July!
Sincerely,
Edimilson Cruz & Alice Cristina

A paz do Senhor Jesus, Pr. Kim!
Gostaria de passar um breve relatório do que aconteceu no Festival/Brasil:
1. A produção foi bastante trabalhosa e a rotina interna projeto não parou, por isso, toda
equipe ficou muito ocupada e só conseguíamos enviar e-mail pela madrugada.
2. Foram feitas duas reuniões de oração junto com a equipe de intercessão da nossa
igreja pelos candidatos, bem como auxílio psicológico com profissional da área.
Infelizmente as fotos das reuniões foram feitas no aparelho de celular da Alice e o
mesmo foi furtado.
3. As avaliações foram feitas em 03 etapas: 1ª com todos os 36 candidatos, 2ª com os 18
melhores candidatos (nas salas internas do templo menor) e a 3ª fase que foi a grande
final aconteceu com os 10 melhores (no templo maior com a presença do público).
4. Como combinado, na final todos foram homenageados com medalhas e certificados de
participação confeccionada e gráfica profissional. Tudo feito com maior carinho.
5. Os que passaram para a 2ª etapa e não participaram da a final, tiveram homenagem
diferenciada recebendo troféus, camarim, sessão de massagem e relaxamento.
6. Os grandes vencedores receberam:
 1º lugar: 100% de bolsa de estudo (idiomas), instrumento musical de sua

escolha e vaga na orquestra jovem do Forte de Copacabana (Exército
Brasileiro).
 2º lugar: 100% de bolsa de estudo (idiomas), 01 telefone celular.
 3º lugar: visita aos bastidores do show do grupo “Trazendo a Arca”.
 4º lugar: visita aos bastidores do show do grupo “Sai da Tenda”.
 5º lugar: bolsa de estudo profissionalizante de instrumento e canto.
7. Os candidatos foram avaliados por 17 jurados altamente reconhecidos no meio
artístico musical de todo Rio de Janeiro.
8. O resultado pessoal de cada candidato foi surpreendente, a exemplo do grande
vencedor, um adolescente de 12 anos que ao tocar seu violão, arrancou
lágrimas de todos nós, tamanha era a unção de Deus em sua vida. O rapaz
havia desistido de tocar a 09 meses, só voltou para participar do Festival, foi
uma benção!
9. Nós contratamos uma empresa de filmagem e assim que a edição ficar pronta
mandaremos uma cópia para ti. Por isso que só estou enviando as fotos da
primeira fase.
10. Como Pr. Pedroza já informou, estamos preparando tua agenda de palestra a
nível Nacional, ou seja, liderança musical evangélica de todo o país. Creio que
Pr. Pedroza enviará mais detalhes.
Desde já, agradecemos a confiança depositada em nós para a realização do 1º Festival
em nosso país. Para nós, está sendo uma experiência muito marcante em nossa vida.
Te aguardamos ansiosos para julho!
Cordialmente,
Edimilson Cruz & Alice Cristina

