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O TRICRIS - Tribunal Cristão de Conciliação e Arbitragem, um dos braços da Oapaz, é
atualmente o melhor palco onde cantores, produtores e gravadoras se encontram trazendo
seus conflitos relacionados a gravação de CDs para serem resolvidos por conciliadores
cristãos que utilizam os princípios e a Bíblia como base de aconselhamento e solução.

Devido a expansão da atividade gospel que nos últimos anos ocorreu no Brasil, aumentou na
mesma proporção a demanda desta relação: de um lado surgiram muitos levitas com o sonho
de se lançarem na área gospel gravando CDs. De outro lado, surgiram muitas gravadoras,
produtores e músicos oferecendo seus serviços. E de ambos os lados, nem todos estavam
preparados como se julgaram. Como resultado, foram geradas insatisfações, frustrações e
reclamações culminando, na maioria das vezes, em conflitos entre as partes.

O pior é que muitos destes conflitos foram parar nos tribunais públicos onde atuam pessoas
não cristãs que por força do ofício, tomaram conhecimento da briga entre irmãos que não
conheciam o ministério do Tricris como alternativa legal e judicial para a resolução de
controvérsia em conformidade com a Lei Federal 9.307/96.

No Congresso dos Gedeões este ano, em Camboriú-SC, o Pr. Weslei Fernandes, Presidente
do Tricris, realizou encontros com cantores. Se reuniu também com o Maestro Ismael
Pienegonda da Silva que exerce o ministério de dar suporte a cantores que se sentiram
prejudicados e frustrados com gravadoras e outros produtores que não honraram com os
compromissos assumidos. Nesta reunião foram discutidas estratégias para se unir os dois
ministérios – Tribunal Cristão e Pienegonda – para que juntos se levasse apoio e suporte a
cantores que tiveram seus sonhos interrompidos.

O Tricris entraria com a experiência de conciliação para ajudar o cantor ou cantora com a
gravadora ou produtor a se entenderem na relação de gravação do CD. E o Maestro Silva
entraria com o serviço de reparar o que foi estragado, refazer o projeto do CD e concluí-lo
satisfazendo assim o sonho do levita até então interrompido.

E assim o ministério se expande para uma área até então muito carente: a área gospel. Este
mês de setembro, estão sendo esperados alguns casos de relações estremecidas entre
cantores e gravadoras onde o Tricris será o palco de resolução de conflitos.
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