CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Brasília – DF, 02 de agosto de 2018
ML – Nº.0409/18

CONCURSO PARA MÚSICA DO HINO DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
Prezado(a) compositor(a)!
Com alegria e expectativa, a CNBB está lançando o Concurso para a música do hino da
CF de 2019 Coloque seus dons a serviço da evangelização e participe deste concurso. A letra
já foi escolhida a partir de concurso próprio e está no anexo I.
1. Tema e lema da CF 2019
Tema: FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Lema: “SERAS LIBERTADO PELO DIREITO E PELA JUSTIÇA” (Is 1, 27)
2. Características da música do Hino
2.1. Em geral
A expressão musical do hino consistirá de:
 Caráter vibrante, vigoroso, “energizador”. 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
individuais e grupais, despertando-os do torpor do egoísmo e do comodismo.
2.2. Quanto à melodia:





Realce bem o sentido da letra. Antes de pensar na composição, o(a) autor(a)
deverá estudar bem a letra e observar os acentos tônicos (fortes) das palavras
para que haja uma correspondência natural com os tempos fortes da
melodia. Quando as sílabas não acentuadas (átonas) coincidem com os tempos
fortes de cada compasso, a palavra fica deformada (por exemplo: terrá, horá,
vamós...);
Seja fluente, simples, porém, bela. A tessitura média das notas musicais deve-se
acomodar entre o “dó 3” (dó central do piano ou órgão) e o “dó 4” (uma oitava
acima);
Tenha pausas de respiração suficientes e nos momentos certos. É bom que haja
uma breve respiração no final de cada frase do texto;
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Seja construída a partir da escala diatônica. Sejam evitados cromatismos
exagerados (semitons sucessivos) e intervalos de difícil entoação;
Seja artística, fugindo dos “chavões e clichês” já conhecidos e por demais gastos;
Tenha características da genuína música brasileira (por exemplo, da etnomúsica
religiosa).

3. Apresentação da composição



Esteja escrita em pauta, com a indicação dos acordes (cifras) para o
acompanhamento instrumental. As melodias que não vierem anotadas na
pauta, automaticamente, não serão submetidas ao concurso.
Esteja gravada em CD, com ou sem acompanhamento instrumental. A
partitura em formato ‘pdf’ e o áudio em formato MP3, juntos, também podem
ser enviados para o seguinte e-mail: musica@cnbb.org.br.

4. Prazo
As composições sejam enviadas à CNBB até o dia 20 de agosto 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 II), preenchido e assinado, para o seguinte
endereço:

CNBB (Setor Música Litúrgica)
SE/Sul, Q. 801, Conj. “B”
70200-014 - BRASÍLIA - DF
P. S.: Veja a seguir, o texto do Hino (anexo I) e o termo de cessão de direitos autorais à CNBB (Anexo II).

Um Bom trabalho!

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília

Secretário-Geral da CNBB

Pe. Luiz Fernando
Secretário Executivo da CF

Ir. Fernando B. Vieira
Assessor da CNBB para a Música Litúrgica
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ANEXO I

HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2019
Tema: Fraternidade e Políticas Públicas
Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is. 1, 27)

Letra: João Edebrando Roath Machado

1.

“Eis que o Senhor fez conhecer a salvação
E revelou sua justiça às nações".
Que, neste tempo quaresmal, nossa oração
Transforme a vida, nossos atos e ações.

REF: Pelo direito e a Justiça libertados,
Povos, nações de tantas raças e culturas.
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,
Somos em Cristo, hoje, novas criaturas.

2. Foi no deserto que Jesus nos ensinou
A superar toda ganância e tentação.
Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou.
tempo de Paz, Justiça e reconciliação.

3. Em Jesus Cristo uma nova aliança
Quis o Senhor com o seu povo instaurar.
Um novo reino de justiça e esperança,
Fraternidade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual sociedade,
Da ação política, com fé, participar
É o dom de Deus que faz, do amor, fraternidade,
E bem comum faz bem de todos se tornar!
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ANEXO II

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

