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JMJ 2021 
 

Levanta-te!, Faço-te testemunha das 
coisas que viste! 

AT 26, 16 

 
CONCURSO 

DE VÍDEO CHALLENGE JMJ 2021 
 

JESÚS ME DIJO:  
Levanta-te!, ¡Levántate!, Get up 

 
Introdução 

 

 
Durante a audiência com os participantes no XI Fórum Internacional dos Jovens, 
em 24 de junho de 2019, o Papa Francisco anunciou o itinerário trienal das 
Jornadas Mundiais da Juventude. 
 
Tal como informa o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o  tema 
escolhido pelo Santo Padre para a Jornada Mundial Diocesana da Juventude JMJ 
2021 será: “Levanta-te! Te faço testemunha das coisas que viste!” (cf. At 
26, 16) 
 
Este caminho espiritual marcado pelo Pontífice continua em coerência com a 
reflexão iniciada na última Jornada Mundial da Juventude do Panamá em 2019 
e com o caminho sinodal, em particular com a Exortação Apostólica Christus 
Vivit. 
 
Estes temas apresentam em comum o convite aos jovens a “levantarem-se”, a se 
apressarem a viver o chamado do Senhor e difundir a boa notícia, como fez a 
Virgem Maria depois de ter pronunciado o seu “Aqui Estou”. O verbo “levantar-
se” no texto original de São Lucas tem também o significado de “ressuscitar”, 
“despertar para a vida”. 
 
 

http://www.cristonautas.com/
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ENTIDADE ORGANIZADORA: 
 

A Fundação Ramón Pané: organiza e convoca ao CONCURSO DE VÍDEO 
JMJ 2021 
 
ENTIDADES ANIMADORAS: 
 
O Dicastério de Leigos, Família e Vida e o Comitê Organizador Local Lisboa (JMJ 

Lisboa 2023) 
 

OBJETIVO GERAL: Animar o tema de reflexão que o Papa Francisco propôs 
para a JMJ Diocesana 2021 através das artes como a música, canto e dança, 
usando a Nova Evangelização com criatividade e inovação, com o melhor dos 
talentos dos jovens para o Serviço do Senhor na Igreja e assim deixar que esta 
mensagem torne-se ação em suas vidas dentro e fora da Igreja. 
 

Regras do Concurso 
 
 

1. PARTICIPANTES: 
1. Participam principalmente jovens entre 18 e 35 anos. 
2. Pessoas de outras idades podem fazer parte, porém serão mais 

pontuados os vídeos com jovens, como descrito no ponto 1. 
2. REGRAS DO CONCURSO: 

1. Os participantes devem preparar, criar e gravar um vídeo 
com uma coreografia utilizando a canção: JESÚS ME 
DIJO: Levanta-te!, ¡Levántate!, Get up! [Link ao vídeo 
oficial https://youtu.be/5fxzoGBxAq8 e com letra 
https://youtu.be/GT_xpOwXDZs ] 

2. O número de participantes é de no mínimo 5 pessoas jovens e 
podem integrar adultos, adolescentes e crianças [Participantes 
menores de 18 anos, devem designar um adulto que assuma a 
responsabilidade e dê autorização de participação]. 

3. O vídeo deve ser gravado na horizontal, na proporção 16:9 
4. A produção do vídeo é livre 
5. O estilo da coreografia é livre 
6. NÃO SE ACEITARÃO VÍDEOS QUE USEM LINGUAGENS 

E/OU MOVIMENTOS CORPORAIS VULGARES OU 
QUALQUER OUTRO QUE VÁ DE ENCONTRO AOS BONS 
VALORES E PRINCÍPIOS [Cada vídeo será avaliado para 
verificar se cumpre com os parâmetros estabelecidos 
(Doutrina e Moral da Igreja)] 

7. Inscrever-se através de www.cristonautas.com/video-challenge-
jmj-2021 , preencher os dados correspondentes junto com os 
vídeos, que podem ser enviados por diferentes plataformas a 
cristonautas@cristonautas.com através de: 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/
https://youtu.be/5fxzoGBxAq8
https://youtu.be/GT_xpOwXDZs
http://www.cristonautas.com/video-challenge-jmj-2021
http://www.cristonautas.com/video-challenge-jmj-2021
mailto:cristonautas@cristonautas.com
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1. Wetransfer 
2. Dropbox 
3. Google Drive 
4. One Drive 
5. Etc. 

8. Ao se inscrever receberá um email com um código que confirma sua 
participação no concurso. 

9. A entidade organizadora subirá os vídeos ao Youtube, Facebook e 
Instagram com as hashtag #jmj2021 #wyd2021 
#videochallengejmj2021 #cristonautasfrp 

10. Todo vídeo que seja aprovado entrará na playlist do site 
Cristonautas e suas Redes Sociais, assim como nas de nossos 
patrocinadores e serão os únicos considerados participantes do 
concurso. 

11. A entidade organizadora encaminhará aos participantes os links 
correspondentes a seus vídeos. 

12. Os participantes convidarão seus contatos a clicar no “like”/gostei 
de seus vídeos nas redes sociais e a se tornar um seguidor dos 
organizadores e patrocinadores. Desta forma na pontuação se 
validará o like e se verificará se é seguidor. 

3. ASPECTOS A PONTUAR: 
1. Criatividade e Inovação 
2. Originalidade do vídeo 
3. Mensagem da coreografia 
4. Elementos pedagógicos 
5. Ritmo e sincronização do grupo 
6. Outros adicionais que o jurado considere 

4. JURADOS: 
1. Redes Sociais [Só serão considerados os likes daqueles 

que sejam seguidores das páginas dos organizadores e 
patrocinadores] 

1. YouTube 
2. Facebook 
3. Instagram 

2. Comitê JMJ Lisboa 2023 
3. Grupo de pessoas com experiência em vídeos, música e dança 
4. Cantores participantes da canção: JESÚS ME DIJO: 

Levanta-te!, ¡Levántate!, Get up! 
5. DATAS DO CONCURSO: 

1. Início: Domingo, 15 de agosto de 2021 [Solenidade da 
Assunção de Maria] 

2. Encerramento: Domingo, 20 de fevereiro de 2022 [foi domingo, 14 

de novembro de 2021] 
3. Anúncio do Vencedor: Domingo, 27 de fevereiro de 2022 

[Véspera da Quarta-feira de Cinzas e início da 
Quaresma] [foi domingo, 21 de novembro de 2021 - Solenidade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Rei do Universo] 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/
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6. PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS: 
1. Todos os participantes receberão um diploma digital de 

reconhecimento por sua participação. 
2. Os vídeos ganhadores serão anunciados direto do Comitê JMJ 

Lisboa 2023. 
3. O vencedor ou vencedores receberão os seguintes 

prêmios: 
1. Em caso de empate, o Comitê JMJ Lisboa 2023 definirá o 

vencedor. 
2. Vencedor: Recebe 5 inscrições completas para participar 

da JMJ Lisboa 2023 - OU - poderá tomar a decisão de 
receber US $ 1.200,00 (mil e duzentos dólares 
americanos) 

7. Qualquer outro ponto não previsto neste regulamento ou informação 
adicional por favor escrever para cristonautas@cristonautas.com 
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