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Circular/Convocatória_AJA_5dezembro2022  
Assunto: Concursos Hino Tema JA 2023 e Hino Tema Camporee EUD 2023 

Data: 5-12-2022 
  

Estimados Pastores, Coordenadores e restantes Dirigentes JA, 

  
Esperamos que se encontrem animados e fortalecidos nas promessas de Jesus. 

Serve o presente para vos solicitar apoio na divulgação dos concursos para o hino tema da 
Juventude Adventista em Portugal, para o ano de 2023, e para o hino tema do Camporee da 
EUD, que decorrerá no verão de 2023.  

Em anexo, encontrarão os regulamentos para estes dois concursos. O primeiro será da 
responsabilidade do Departamento de Jovens da UPASD e contará com a preciosa ajuda do 
Serviço de Música e Liturgia da UPASD. O segundo será da responsabilidade do Departamento 
de Jovens da EUD.  

Destacamos os prazos de entrega das propostas,  a saber: 9 de janeiro de 2023 para o hino 
tema JA e 13 de fevereiro de 2023 para o hino tema do Camporee. 

Contamos convosco! O vosso envolvimento na partilha destas informações será muito 
importante. 
  
Oramos, desde já, para que Deus motive e inspire os jovens que participarão nestes concursos, 
colocando os seus dons e talentos ao serviço do Senhor e do Movimento JA. 

Em caso de alguma dúvida, estaremos à vossa disposição. 

Saudação JA 

Departamento de Jovens da UPASD 

________________________ 
(Tiago Alves, Diretor) 
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Hino Tema JA Portugal 2023 
Regulamento 

Tema Anual 2023 
Tema JA: “Eu vou com Jesus” 
Tema UPASD 2022/2027: “Eu vou. Missão Global, Ação Local.”  
Personagem: Jesus 
Texto bíblico base: “Iremos todos: jovens e velhos, nossos filhos e filhas…” Êxodo 10:9   

Estilo 
• Música de adoração 
• Estilo de louvor 
• Música cativante 

Conteúdo geral 
A música deve desafiar, juntar e envolver os jovens na decisão pessoal de aceitar o convite do seu Mestre e 
experimentarem viver com Ele, individual e coletivamente, uma aventura de levar a salvação ao seu próximo. Deve 
ainda contribuir para que os jovens, que apreciam e precisam de mover-se por boas e significativas causas, tenham 
a oportunidade de viver a Missão global e de agir pessoal e localmente na sua comunidade/área de influência. Será 
relevante que o nome da personagem principal, Jesus, seja mencionado na letra. 

Língua 
Português 

Data limite 
As propostas devem ser entregues até ao 9 de janeiro de 2023. 

Ficheiros requeridos 
1. Uma breve descrição do autor: nome completo, Núcleo/Igreja, idade e uma breve introdução em  arquivo .pdf; 
2. A letra da música (formato de arquivo Word ou .pdf); 
3. A partitura da música ou pelo menos os acordes da guitarra (formato de arquivo .pdf); 
4. A música gravada com música e voz (formato de arquivo .mp3 ou .mp4); 
Enviar estes arquivos para geral@juventudeadventista.pt  

Gratificação  
O prémio do primeiro classificado é de 125,00 €, o do segundo classificado, de 75,00 € e o do terceiro classificado, 
de 50,00 €. Estes valores serão usufruídos exclusivamente em atividades regionais e nacionais durante o ano de 
2023 ou em compras na loja JA on-line, não sendo conversíveis em dinheiro. O compositor da música vencedora 
do Hino Tema JA 2023 também terá a alegria de um videoclipe no YouTube. 

Copyright  
Os direitos de autor da música vencedora pertencerão ao Departamento de Jovens da UPASD. O nome do autor 
sempre estará escrito na partitura e reconhecido como o compositor da música.

Departamento de Jovens da UPASD
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2023 EUD Camporee Theme Song 
Contest Rules 

 
 
Camporee Theme 
Main Theme: “#FollowMe” 
Subtitle: “Share your story” 
Character: “Jesus” 
 
Style 

• Worship-Song 
• Praise style 
• Popular and catchy tune 
• Not slow but lively 

 
General Content 
The song must highlight that Jesus is inviting us to follow him and to share our story with 
others. 
The name of the main character Jesus will be appreciated to appear in the lyrics. 
 
Language 
General lyrics in English. 
Chorus or Bridge should include words in our main EUD Languages – Bulgarian, Czech 
(Slovakian is similar), Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Romanian, Spanish). This 
could be just the words “Follow Me”, and/or “Share your story” in different languages. 
 
Deadline 
We should have a proposal by February 13, 2023. 
 
Files expected 

1. A short description of yourself: full name, country, age and a short introduction in a 
PDF file. 

2. The lyrics of the song (file format Word or .pdf) 
3. The score of the song or at least the guitar chords (file format .pdf) 
4. The song recorded with music and voice/s (file format .mp3 or .mp4) 

Send your files to isaac.chia@eud.adventist.org  
 
Reward 
The first-place prize is 250 euros and the second-place prize is 150 euros. The composer of the 
winner Camporee Song will also get the joy of 2,500 Pathfinders singing the song at the EUD 
Camporee, and a music video on YouTube. Usually, a Camporee song will still be sung many 
years after the event. 
 
Copyright 
The copyright of the 1st winner song will belong to the Inter-European Division. The name of 
the author will always be written in the score and recognized as the composer of the song. 


