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Prezad@ Juventude 

 

Com alegria e expectativa, a Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude 

– CNPJ, está lançando o Orientativo do Concurso do Hino Oficial do 12º Encontro 

Nacional da Pastoral da Juventude. O concurso será realizado em um único 

orientativo, letra e música simultaneamente, podendo haver parceria entre letristas e 

músicos. 

 

12º ENPJ – Encontro Nacional da Pastoral da Juventude 

TEMA: TXAI: da seiva da vida, a festa do bem viver 

LEMA: “Sou Eu que estou falando com você” (Jo 4, 26) 

 

1. CARACTERÍSTICAS DA LETRA DO HINO 

 Que traduza em profunda linguagem poética os conteúdos do tema, lema, evitando 

explicitações desnecessárias, moralismos ou chavões; 

 Buscar inspiração em: Documentos da Igreja e na Bíblia; 

 Que apresente um caráter convidativo: As Juventudes são convidadas para a 

adesão ao que se propõe o 12º ENPJ. É Deus quem convoca sua Igreja, suas 

juventudes, para este engajamento concreto da fé; 

 Um embasamento bíblico: A referência bíblica é fundamental, pois ela orienta a 

vida e a história do povo, e confere sólidos fundamentos para o texto poético; 

 A coerência entre fé e vida: contemplar a unidade fundamental entre fé e vida, 

evitando intimismos ou sentimentalismos exagerados; 

 Tenha alguma forma de rima, embora possam ser usados versos livres. Contudo, a 

rima, quando bem utilizada, facilita a execução e a memorização do canto. 



 

 

 

 Que tenha presença marcante da identidade musical da PJ, refletindo na 

diversidade Juvenil Latina; 

 Trazer de forma marcantes aspectos da história, povos e cultural local;  

 Observar a arte do encontro para dialogar com o hino; 

 Contemplar o protagonismo feminino; 

 Refletir na missão revolucionária do jovem Cristão, para construção do Reino. 

 

2. CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DA QUALIDADE LITERÁRIA DO TEXTO 

Tratando-se de forma poética, serão observados, em especial, os seguintes 

critérios: 

 As qualidades do estilo, em especial quanto aos princípios da correção, da 

originalidade e da harmonia; 

 Expressividade poética mediante o emprego pertinente de figuras de linguagem (a 

exemplo de textos bíblicos poéticos, observar o melhor emprego de metáforas e 

comparações); 

 O desenvolvimento do texto quanto ao ordenamento das ideias. (início, meio e fim). 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO HINO 

 Caráter vibrante, vigoroso e convocativo. Este 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 de 

indivíduos e grupos; 

 Seja fluente, simples, porém, bela. 

 Seja artística, fugindo dos “chavões e clichês” já conhecidos e por demais gastos; 

 Tenha características da genuína música brasileira. 

 

4. APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

 Esteja escrita em pauta musical, com a indicação dos acordes (cifras) para o 

acompanhamento instrumental. 

 Esteja gravada em áudio MP3, com acompanhamento instrumental. 

 

 



 

 

 

5. PRAZO 

As composições deverão ser enviadas para o e-mail hino12enpj@gmail.com 

até dia 1º de novembro de 2017. Os hinos serão apresentados durante a reunião da 

Coordenação Nacional da PJ, que será realizada de 02 a 05 de novembro de 2017 no 

Rio Branco – AC. 

Obs.: Preencher o termo de Cessão de Direitos Autorais (ANEXO I), e 

encaminhar juntamente com o hino para o e-mail acima citado. 

 

6. JULGAMENTO DOS HINOS 

Os hinos serão julgados pela Comissão que será formada pelo Secretário 

Nacional, Equipe de Cultura do 12º ENPJ, CN Noroeste, CR Noroeste. A Comissão 

Avaliadora escolherá inicialmente os cinco melhores hinos inscritos no concurso e 

posteriormente será feita uma análise coletiva com os demais membros da 

Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude.  

 

7. REGRAS SOBRE A PREMIAÇÃO 

A premiação deste Concurso será a apresentação do (a) autor (a) do hino 

oficial no palco da Noite Cultural do 12º ENPJ e uma singela lembrança em nome da 

PJ do Brasil.  

Obs.: não haverá premiação em dinheiro, não arcaremos com passagens até o local 

do evento. 

 

8. CONSIDERAÇÕES 

Casos não previstos serão decididos pela Coordenação Nacional da PJ e 

comissão avaliadora. 

Dúvidas, sugestões e/ou esclarecimentos, durante ou após a realização deste 

concurso, deverão ser efetuados à Coordenação Nacional por meio do e-mail 

hino12enpj@gmail.com. 

Brasil, 1º de setembro de 2017 

 

Amém, Axé, Aleluia, Awerê!  

 

Equipe de Cultura do 12º ENPJ 

Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude 
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ANEXO I 

 

12º ENPJ – Encontro Nacional da Pastoral da Juventude 

TEMA: TXAI: da seiva da vida, a festa do bem viver 

LEMA: “Sou Eu que estou falando com você” (Jo 4, 26) 

 

 

Termo de Cessão de Direitos 
 Autorais Patrimoniais 

NOME:   

RG:   CPF:   

ENDEREÇO:   

BAIRRO:   CEP:   

CIDADE: 
 DIOCESE: 
 

REGIONAL: 

TELEFONE: 
 EMAIL: 
 

Por meio deste termo, cedo a Coordenação Nacional  da Pastoral da Juventude, os 
direitos autorais patrimoniais do meu hino para o 12º ENPJ, na cidade do Rio 
Branco – AC – Regional Noroeste. 

  
  

  

__________________, ____/____/______ __________________________________ 

Cidade, data Assinatura 

 


