CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

CONCURSO PARA O HINO DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2019

Brasília-DF, 05 de abril de 2018
LIT - N°.0206/18
Prezado (a) compositor (a),
Com alegria e expectativa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, está lançando
o Concurso para o Hino da Campanha da Fraternidade de 2019. Por decisão dos bispos do
Conselho Episcopal de Pastoral (CONSEP), o concurso será realizado em dois editais: um para
a letra do Hino, e outro, posteriormente, em data ainda não definida, para a música do Hino.
Tema e lema da CF 2019
Tema: Fraternidade e Políticas Públicas
Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27)
1. Características da letra do hino:
 Traduza em linguagem poética os conteúdos do tema, lema, objetivos (conferir ANEXO
II) evitando explicitações desnecessárias, moralismos ou chavões;
 Buscar inspiração em: Sagrada Escritura e Magistério da Igreja, conforme Anexo II;
 Apresente um caráter convocativo: Os fiéis serão convocados para a adesão ao que se
propõe a Campanha da Fraternidade. É Deus quem convoca sua Igreja, seu povo, 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;
 A esperança de um mundo novo, "um novo céu e uma nova terra ... " (cf. Ap 21,1-7). A
força do texto deverá reavivar a esperança, a criatividade, o compromisso cristão. Uma
mensagem que ajudará o povo de Deus a pôr-se em marcha;
 Tenha em todas as estrofes o mesmo número de sílabas e de acentos, ou seja, uma
métrica regular e fluente;
 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.
2. Critérios para a análise da qualidade literária do texto:
Tratando-se de forma poética, serão observados, em especial, os seguintes critérios:
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Emprego da função da linguagem mais adequada ao momento litúrgico: evocativa,
exortativa, invocativa, narrativo-descritiva, experiencial, penitencial, informativa,
laudativa, votiva, reflexivo-meditativa.
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);
 Recomenda-se a leitura do subsídio técnico: "Canto e música litúrgica pós Concílio
Vaticano 11: Princípios teológicos, litúrgicos, pastorais e estéticos" (Edições CNBB).
2. Prazo:
As composições sejam enviadas à CNBB até o dia 10 de maio de 2018, trazendo apenas
o pseudônimo (nome de fantasia) do/a) autor(a), no remetente. Dentro da
correspondência, num envelope fechado, estejam o nome verdadeiro do/a) compositor(a),
junto com o termo de Cessão de Direitos Autorais (Cf. ANEXO I), preenchido e assinado, para
o seguinte endereço:

CNBB(Setor Música Litúrgica)
SE/Sul, Q. 801, Conj. "B"
70200-014 - BRASÍLIA - DF

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNBB

Pe. Luiz Fernando da Silva
Secretário Executivo da CF

Ir. Fernando Benedito Vieira, SJ
Assessor da CNBB para Música Litúrgica
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ANEXO I
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

Tema: Fraternidade e políticas públicas
Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça”
(Is 1, 27)

Termo de Cessão de Direitos
Autorais Patrimoniais
NOME:
RG:

CPF:

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

CAIXA POSTAL

CIDADE:

ESTADO

CEP :
TELEFONE:

E-mail

Por meio deste termo, cedo à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com sede em
Brasília-DF, no SE/SUL - Quadra 801 - "B" (CEP) 70200-014, inscrita no Cadastro de
Contribuintes
sob o número 33.685.686/0001-50, os direitos autorais patrimoniais da(s) minha(s)
Conj.
composição(ções) para a Campanha da Fraternidade.

________,
Cidade, data

__
Assinatura
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ANEXO II
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

Tema: Fraternidade e políticas públicas
Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27)

Objetivo Geral:
Estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da
Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade.
Objetivos específicos:
1. Conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado
brasileiro.
2. Exigir a ética na formulação e concretização das políticas públicas.
3. Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas
públicas em âmbito Nacional, Estadual e Municipal.
4. Propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis.
5. Trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de
Estado.
6. Promover a formação política dos membros de nossa Igreja, especialmente dos jovens, em vista
do exercício da cidadania.
7. Suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto da fé.
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Citações da Sagrada Escritura
1- “Tu será representante do povo” (Ex 18,19)
2- “Não deve haver discórdias entre nós, pois somos irmãos” (Gn 13,8)
3- “Vamos caminhar a luz do Senhor” ( Is 2,5)
4- “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27)
5- “Que mais eu poderia ter feito que deixei de fazer?” (Is 5, 4)
6- “Haverá uma estrada para o povo” (Is 11, 16)
7- “Divulgai entre os povos as maravilhas que Ele faz” (Is 12,4)
8- “Escuta! As nações estão reunidas!” (Is 13, 4)
9- “Um povo forte te glorifica, tu te tornastes proteção para o fraco” (Is 25,3)
10- “Perseverantes e bem unidos” (At, 2,46)
11- “Fazei as pessoas sentar-se” (Jo 6,10)
12- “Ninguém considerava suas as coisas que possuíam, tudo era posto em comum” (At 4,
32)
13- “Entre eles ninguém passava necessidades” (At 4, 34)
14- “Todos congregavam bem unidos” (At 5, 12)
15- “Eu te coloquei como sentinela do povo” (Ez 3, 16)
16- “Eu vos reunirei e vos darei a terra” (Ez 11,17)
17- Reconstruirão a cidade e nela vão morar (Am 9,14)
18- “Eles serão meu povo de verdade e por justiça” (Zc 8,8)
19- “Sou o Senhor, a população verá e contente ficará” (Zc 10,7)
20- “Vou reuni-los, pois já os libertei” (Zc 10, 8)
21- “A força dos cidadãos está no Senhor” (Zc 12, 5)
22- “ O Senhor protegerá os cidadãos” (Zc 12, 8)
23- “Que vejam as vossas boas obras” (Mt 5,16)
24- “O Pai deseja que nenhum se perca” (Mt 18,14)
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Citações da Doutrina Social da Igreja
1. Participação - Octogesima Adveniens nº 22 = Aspiração à igualdade e à participação
Octogesima adveniens nº 23
Octogesima adveniens nº 04 = O papel imprescindível das comunidades cristãs, a partir do
conceito de subsidiariedade.
2. Cidadania - Evangelii Gaudium nº 183
3. Puebla, nº 794: Aos leigos inseridos na ação política, pede-se a criação de estruturas sociais
mais justas, a partir do princípio ético do bem comum, iluminados pela fé e a partir das
orientações da doutrina social da Igreja.
CNBB. Igreja: comunhão e missão, n. 2
CNBB. Igreja: comunhão e missão, 211: “A política é uma mediação privilegiada da
caridade”.
4. Bem Comum - Pio XII e GS nº 26:
Mater et Magistra nº 79
Evangelii Gaudium nº 203
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, cap. III - A questão da dignidade da pessoa
humana: a pessoa e seus direitos.
CNBB. Exigências éticas da ordem democrática, nº 72
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