
 

 

CONCURSO CULTURAL PARA: 

ARTE do CARTAZ e HINO DO  

EDPJ – Encontro Diocesano da Pastoral da Juventude 

Diocese de Cachoeiro do Itapemirim – Leste 2 - ES 

 

 

 

 

Prezado(a) participante,  
 

A Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude lança o CONCURSO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA 

DO HINO DO ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE, que acontecerá na Diocese de 

Cachoeiro de Itapemirim na Paróquia Santíssima Trindade na cidade de Marataízes nos dias 04 e 05 de 

agosto de 2018. 

O Concurso tem o objetivo de garantir a escolha de uma composição que contemplem toda a reflexão que a 

PJ vem fazendo no caminho que culminará com um encontro de muita reza, festa, partilha e profecias.  

 

1. Tema, Lema e Iluminação Bíblica  

 

Tema: “Juventude e Protagonismo Transformador”. 

Lema: Profetas da Vida, Florescendo a Civilização do Amor. 

Iluminação Bíblica: “E o meu desejo é a vida do meu povo”! (Ester 7:3). 

2. Características da Letra e da Música  

2.1 Quanto ao conteúdo: O hino deve primar por linguagem poética e profética que traduza os conteúdos 

e a mensagem do tema e da iluminação bíblica. É importante observar algumas características:  

 Ser uma letra inédita, onde a linguagem dialogue com a juventude;  

 Embasamento bíblico: a referência bíblica é fundamental, pois ela orienta a vida e a história do povo, 

conferindo sólidos fundamentos para o texto poético e profético;  

 Coerência entre fé e vida, evitando intimismos e sentimentalismos superficiais;  

 Representar a identidade da Pastoral da Juventude;  

 Levar em conta elementos da diversidade cultural, com ênfase na realidade da Diocese de Cachoeiro 

de Itapemirim.  

 

2.2 A expressão musical do Hino consistirá de:  

 Caráter vibrante, vigoroso, energizante e convocativo. Esse caráter tem a ver com o ressoar de 

“trombetas e clarins” (cf. Sl 47, 6; 98, 5-6);  

 Melodia e ritmo fluentes, acessíveis a qualquer tipo de assembleia;  



 

 

 Força melódica e rítmica eficazes para a dinamização das potencialidades individuais e grupais.  

 

3. Apresentação da composição  

 Escrita em pauta, com a indicação dos acordes (cifras) para o acompanhamento instrumental, nos 

formatos DOC ou PDF.  

 Gravado em áudio, com acompanhamento instrumental, nos formatos MP3 ou WMA.  

 

4. Quanto à participação  

Poderão participar todos os grupos de base, toda juventude que compõem os Regionais da Diocese de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

 

5. Da escolha  

A Coordenação Diocesana por meio de uma comissão julgadora escolherá a melhor composição do Hino 

que atenda melhor os requisitos apresentados no item 2. 

 

6. Prazos  

6.1 Para envio das composições:  

As composições do Hino bem devem ser enviadas impreterivelmente por e-mail até o dia 15 de Junho de 

2018 com o assunto: “Concurso do Hino do EDPJ 2018". Devem ser enviados, em anexo, o áudio e a cifra da 

música. No corpo do e-mail, escrever os dados do(s) autor (es): nome, endereço e contatos.  

Contatos para envio regional: 

28 99985-8690 - secretariapastoral@dci.org.br 

28 99992-4555 – venaginopj@hotmail.com 

 

6.2 Para análise e escolha das composições  

As composições musicais recebidas dentro do prazo serão analisadas pela comissão Diocesana da CDPJ.  

 

6.3 Para divulgação do Hino Oficial do EDPJ  

Logo que for escolhido o Hino, o mesmo será divulgado nas redes sociais da Pj Diocesana, Site da Diocese e 

nos grupos de WhatsAap. 

 

7. Do (a) autor (a) do hino 

Será solicitada a assinatura de Termo de Cessão de Direitos Autorais e Patrimoniais.  

 

 

 

 

Com nosso carinho! 

 

CDPJ - Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. 


