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CONCURSO PARA MÚSICA DO HINO DA  

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012 
 

 

 

Prezado(a) compositor(a)! 

 

Com alegria e expectativa, a CNBB está lançando o Concurso para a música do hino da 

CF de 2012. A letra já foi escolhida a partir de concurso próprio e encontra-se no anexo I. 

 

 

1. Tema e lema da CF 2012 
Tema: FRATERNIDADE E SAÚDE PÚBLICA 

 Lema: “QUE A SAÚDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA!” (Cf. Eclo, 38,8) 

 

2. Características da música do Hino  

 

2.1 A expressão musical do hino consistirá de: 

 Caráter vibrante, vigoroso, “energizador” e convocativo. Este caráter tem a ver com o resso-

ar de “trombetas e clarins” (cf. Sl 47, 6; 98, 5-6); 

 Melodia e ritmo fluentes, acessíveis a qualquer tipo de assembléia; 

 Força melódica e rítmica eficazes para a dinamização das potencialidades individuais e gru-

pais. 

 

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 correspon-

dência 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; 

 Seja construída a partir da escala diatônica. Sejam evitados cromatismos exagerados (semi-

tons 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  
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 Esteja escrita em pauta, com a indicação dos acordes (cifras) para o acompanhamento ins-

trumental. As melodias que não vierem anotadas na pauta, automaticamente, não serão sub-

metidas ao concurso. 

 Esteja gravada em CD, com ou sem acompanhamento instrumental. 

 

 

4. Prazo 

 

As composições sejam enviadas à CNBB até o dia 15 de maio de 2011, trazendo apenas o 

pseudônimo (nome de fantasia) do(a) autor(a), no remetente. Dentro da correspondência, num enve-

lope 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 Dimas Lara Barbosa 
Secretário Geral da CNBB 

 
 
 

Pe. Luiz Carlos Dias 
Secretário Executivo da CF 

 

 
 

Pe. José Carlos Sala 
Assessor da CNBB para a Música Litúrgica 
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ANEXO I 
 

CF 2012 – Letra para o hino 

 

Tema: FRATERNIDADE E SAÚDE PÚBLICA 
Lema: “QUE A SAÚDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA!” (Cf. Eclo, 38,8) 

 

Roberto Lima de Souza 

 

1- Ah! Quanta espera, desde as frias madrugadas, 

Pelo remédio para aliviar a dor!... 

Este é teu povo, em longas filas nas calçadas, 

A mendigar pela saúde, meu Senhor! 

 

REFRÃO: Tu, que vieste pra que todos tenham vida, (Jo 10,10) 

        Cura teu povo dessa dor em que se encerra; 

                   Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida, (Cf.Mc 5,34) 

                  E que a saúde se difunda sobre a terra! (Cf. Eclo. 38,8) 

 

2 – Ah! Quanta gente que, ao chegar aos hospitais, 

Fica a sofrer sem leito e sem medicamento!... 

Olha, Senhor, a gente não suporta mais 

Filho de Deus com esse indigno tratamento! 

 

3 - Ah! Não é justo, meu Senhor, ver o teu povo 

Em sofrimento e privação quando há riqueza! 

Com a tua força, nós veremos mundo novo, (Ap. 21, 1-7) 

Com mais justiça, mais saúde, mais beleza! 

 

4 - Vê que a saúde está na grande escuridão, 

Fica conosco nessa noite, meu Senhor, (Cf. Lc. 24, 29) 

Tu que enxergaste, do teu povo, a aflição 

E que desceste pra curar a sua dor. (Cf. Ex. 3,7-8) 
 

5 - Protege a todos que trabalham na Saúde 

Com a compaixão daquele bom samaritano, (Lc. 10, 25-37) 

Que se converta esse trabalho na Virtude 

De um tratamento, para o povo, mais humano! 
 

6-  Vem, povo todo, que o Senhor é nossa luz, 

É nossa força e toda a nossa salvação! (Cf. Sl. 27, 1) 

Que trabalhemos todos juntos, com Jesus, 

Pela saúde de quem sofre em aflição!... 

 

 
 

 

http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XXIV#24:13
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ANEXO II 
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012 

 
Tema: FRATERNIDADE E SAÚDE PÚBLICA 

Lema: “QUE A SAÚDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA!” (Cf. Eclo, 38,8) 
 

 

 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Termo de Cessão de Direitos 

Autorais Patrimoniais  

NOME  

RG  CPF  

ENDEREÇO  Rua   Número  

Bairro  Caixa Postal  CEP  

Cidade   Estado   E-mail  

TELEFONE   FAX  

 

Por meio deste termo, cedo à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com sede em Brasí-

lia-DF, no SE/SUL - Quadra 801 - Conj. “B” (CEP) 70401-900, inscrita no Cadastro de Contribuintes 

sob o número 33.685.686/001/50, os direitos autorais patrimoniais da(s) minha(s) música(s) para a 
Campanha da Fraternidade: 
 

 

 

_______________________, ____ / _____/ _______ 

Cidade, data 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


