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Convite para todas as Virgens Consagradas: Canta conosco! 
A United States Association of Consecrated Virgins (USACV), juntamente com o recém-criado International 
Resource Center for the Ordo Virginum (IRC), tem o prazer de convidar virgens consagradas em todo o mundo 
para participar de um coro virtual. Como não podemos nos reunir em Roma para celebrar nosso 50 aniversário, 
gostaríamos de levantar nossos corações e vozes com o antífona Mariana da Páscoa para agradecer ao Senhor 
pelo dom de nossa vocação e pela restauração do Rito de Consagração (31.05.1970) a uma vida de virgindade para 
as mulheres que vivem no mundo. 
 
COMO PARTICIPAR: Assim que possível, envie um e-mail para  choir@consecratedvirgins.org  
Inscrever com seu nome completo, país, diocese e data de consagração. Essas informações são solicitadas  para 
garantir que os participantes façam parte do  Ordo  Virginum  e sejam apenas para fins organizacionais. Você receberá 
uma resposta por e-mail com instruções de como enviar seu vídeo. 
 
NOTA: O vídeo do coro virtual será lançado no YouTube no canal USACV. Os participantes serão identificados apenas 
pelo primeiro nome e país. 
  
1. Para se preparar para cantar no coro virtual: (Há alguns segundos de introdução em inglês, comece a cantar 

depois disso e siga as instruções escritas) 
● Reveja a partitura do canto regina  caeli . Pronúncia-pratique-vídeo  AQUI. 
● Se você estiver escolhendo cantar o canto completo, pratique com o vídeo do diretora (AQUI) até que você 

tenha o canto memorizado e possa cante em um tom suave e claro com o mesmo ritmo e respiração que a 
demo. 

● Opção 2: Se você preferir uma peça mais simples, você pode optar esta opção (sem memorização de texto). 
AQUI 

 
2. Para configurar o vídeo: 

● Grave em uma sala bem iluminada. Certifique-se de que não há ruído de fundo (ventiladores, 
eletrodomésticos, animais de estimação). 

● Para uma aparência elegante, por favor, use uma blusa/suéter ou vestido bonito (ombros cobertos). 
● Você precisará de dois dispositivos (como telefone/computador, tablet/computador) e fones de ouvido ou 

fones de ouvido. 
● Você usará 1 de dispositivo para reproduzir a faixa do diretora e usar a câmera no dispositivo 2 para gravar 

seu vídeo e áudio. 
● Configure o dispositivo 2 para que a câmera esteja a cerca de 40-50 cm do seu rosto e no nível dos olhos. 

Planeje olhar para a câmera (ou para alguém segurando-a, se  você tiver assistência) durante a gravação. 
 

3. Para gravar vídeo: 
● Comece a gravar vídeo e áudio usando a câmera no dispositivo 1. Se gravar você mesmo, vá para a 

posição. 
● Mantenham seus fones de ouvido desligados. Abra o vídeo do diretor no dispositivo 2 e empurre o play. 

Depois de ouvir os 3 cliques, conecte seus fones de ouvido ao dispositivo 2 e toque com a faixa. Você está 
ouvindo a faixa do diretora em seu ouvido, mas a gravação de vídeo só vai pegar o seu canto. 

● O diretora contará mais 5 pulsos em silêncio e então o canto começará. 
● O canto será cantado duas vezes com um pequeno responsório no meio. Se você conhece o responsório, 

você pode cante, caso contrário, sinta-se livre para esperar durante esse momento. 
● Deixe passar 5 segundos após a conclusão do canto antes de parar a câmera no dispositivo 2. 

 
As submissões de vídeo precisam ser recebidas até 15 de maio às 23h, horário padrão do Pacífico. 
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