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Assunto: Concurso Hino-tema JA 2022!
Bem-vindos ao concurso de composição do Hino-tema JA 2022.
Lê com atenção as condições para participares neste concurso:
Participação: o concurso é aberto a toda a JA, profissionais e não profissionais, sem
limite de idade!
Regras do concurso musical:
TEMA PRINCIPAL: Muda o teu Mundo
SUBTÍTULO: Eu irei
PERSONAGEM PRINCIPAL: Jesus
ESTILO:
- Hino de louvor
- Estilo de adoração (praise)
- Que seja fácil de entrar no ouvido e cantado por outros
- Que não seja aborrecido e que tenha vida
TÍTULO DO HINO E LINHA PRINCIPAL DO REFRÃO (CÔRO)
- Muda o teu mundo
CONTEÚDOS:
- O hino deve dar ênfase aos pensamentos: Muda o teu mundo, através da oração, do
estudo da palavra, da partilha de gestos de amor, da fidelidade em circunstâncias
difíceis, da disponibilidade para o testemunho e missão.
- O nome do personagem, Jesus, deve aparecer nas estrofes ou refrão.
LÍNGUA:
- O hino deve ser totalmente escrito em Português
PRAZO de entrega: até ao dia 28 de Novembro. As composições deverão ser entregues
ao Diretor do Departamento de Jovens, Pr Dário Santos.
RECOMPENSA:
- O vencedor da composição do hino-tema JA 2022, receberá uma inscrição no
Congresso Nacional de Jovens (ou outro evento nacional) e a alegria de ver 2000 jovens
a cantar a sua música pelo menos durante um ano.
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- O segundo e terceiro classificado receberão metade da inscrição no Congresso
Nacional da Juventude Adventista (ou outro evento nacional) e a possibilidade de
inclusão dos seus hinos no Psaltério JA.
COPYRIGHT:
- Os direitos de composição dos três hinos finalistas passarão a ser propriedade do
Departamento de Jovens - UPASD.
- O nome do autor virá sempre associado ao(s) hino(s) em questão.
Atreve-te a participar nesta missão. Estás convidado(a)!
Informação disponível no site da Juventude Adventista
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/concurso-hino-tema-ja-2022

Saudação JA!
Coordenação do Projeto: Pr Dário Santos
Contacto: dario.santos@adventistas.org.pt
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