
 

 

 

CONCURSO DE MÚSICA PARA O ANO DE 2021 

O Concurso de Música da Diocese de Colatina é um projeto voltado para a evangelização, com 

o intuito de divulgar e dinamizar os trabalhos pastorais para o ano de 2021. Atualmente, em 

nossa Diocese, muitas pessoas gostam de cantar e compor hinos para embalar a vida e os sonhos 

das comunidades. Desejamos, com esta iniciativa, ampliar ainda mais a participação e a 

presença dos leigos e leigas em nossa Igreja. 

1. FINALIDADE 

1.1. O Concurso de Música tem a finalidade de anunciar e divulgar o tema eixo da ação 

evangelizadora da Diocese de Colatina para o ano de 2021 e possibilitar a escolha do hino que 

será usado nas diversas instâncias e ações pastorais de nossa Igreja Particular. 

1.2. Tema e lema inspiradores: 

Tema: “Igreja vocacionada para Missão!” 

Lema: “Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?” (Lc 24, 13-35) 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. Para participar do Concurso de Música, a pessoa deverá entrar em contato com o 

Secretariado de Pastoral da Diocese de Colatina, pelo telefone: (27) 99628 3196, e solicitar a 

ficha de inscrição com os devidos critérios, concretizando-a até o dia 22 de novembro de 2020 

(Solenidade da Festa de Cristo Rei). 

2.2. Serão aceitas inscrições individuais ou em equipes.  

2.3. Todos poderão participar; caso seja menor de idade deverá apresentar autorização dos pais 

ou responsáveis. 

2.4. As pessoas que participarem deverão autorizar a Diocese de Colatina a utilizar a composição 

e a música em suas atividades pastorais e celebrativas. 

2.5. Serão escolhidas três músicas, sendo a Equipe do Dia do Senhor a responsável pela escolha 

das melhores músicas. 



 

3. CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO HINO DIOCESANO 

3.1. Utilizar letra e música inéditas; 

3.2. Seguir o tema e o lema(texto bíblico) inspiradores; 

3.3. Realizar a gravação de um vídeo (podendo ser pelo celular, na posição horizontal) contendo 

a melodia do hino e enviá-la, com a letra, para o Secretariado de Pastoral pelo WhatsApp (27) 

99628 3196, até o dia 15 de dezembro de 2020. 

3.4. Com base neste vídeo, a Equipe do Dia do Senhor definirá os três primeiros colocados no 

concurso. 

3. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

3.1. O período de inscrição será até o dia 22 de novembro de 2020 (Solenidade da Festa de 

Cristo Rei). 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1. Letra 

4.2. Melodia 

4.3. Interpretação 

5. PREMIAÇÃOT 

5.1. Serão premiadas, por ordem vencedora, as três primeiras canções: 

5.2. 1° Lugar: Troféu e 1 guitarra; 

5.3. 2° Lugar: Troféu e 1 Violão; 

5.4. 3° Lugar: Troféu e 1 microfone. 

5.5. A divulgação das três primeiras canções, por ordem vencedora, será feita no site 

institucional e nas diversas plataformas digitais da Diocese de Colatina, no dia 24 de dezembro 

de 2020. 

5. APRESENTAÇÃO 

5.1 A apresentação oficial dos três primeiros colocados no concurso será feita na celebração que 

marcará o encerramento do Ano Jubilar da Diocese de Colatina (data ser definida). 

 

EQUIPE ORGANIZADORA 


