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Brasília, 25 de novembro de 2020. 
SG – Nº. 0462/20 
 
Caros amigos e amigas do mundo da Comunicação e da Cultura, 

Graça e paz! 

 É com alegria que apresentamos a vocês o edital da 53ª Edição dos Prêmios de Comunicação 
conferidos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Por meio deles, a CNBB 
reconhece trabalhos que promovem os valores cristãos nas áreas de Cinema, TV, Rádio, Jornalismo 
impresso, Redes Sociais e Internet, Pastoral da Comunicação e Pesquisas acadêmicas. Será a primeira 
vez que teremos prêmios para agentes da PASCOM e pesquisadores de pós-graduação com 
dissertações de mestrado e teses de doutorado que problematizem e estudem o diálogo entre fé, 
cultura e comunicação. 

 Queremos reconhecer publicamente o trabalho de vocês na promoção da boa e verdadeira 
cultura que contribui na construção do bem comum e da vida em plenitude de toda pessoa humana. 
Como nos recorda o Papa Francisco em sua nova carta encíclica, Fratelli Tutti, nº 107, “todo o ser 
humano tem direito de viver com dignidade e desenvolver-se integralmente, e nenhum país lhe pode 
negar este direito fundamental”. São esses os valores que os prêmios querem pôr em destaque.  

 Com expectativa de uma vacina que imunize a população contra o coronavírus, estamos 
programando a cerimônia de entrega dos Prêmios para o mês de outubro de 2021, na cidade de 
Brasília (DF). Incentivamos a que inscrevam seus trabalhos desenvolvidos durante os anos de 2019 
e 2020. Os detalhes para as inscrições, que estarão abertas entre os dias 22 de fevereiro e 23 de maio 
de 2021, podem ser encontradas no edital em anexo, no site www.premios.cnbb.org.br e em nossas 
redes sociais. 

 Durante todo este período de isolamento social, ficou ainda mais clara a importância da 
comunicação e da cultura em nossa sociedade, seja para nos trazer informações confiáveis, seja para 
nos manter conectados com a nossa fé e com nossos familiares e amigos, seja para nutrir nossa 
imaginação, criatividade e diversão. A atuação de vocês, profissionais e operadores da cultura e da 
comunicação, mostrou-se imprescindível para amenizar o sofrimento causado pela pandemia, que 
segue preocupante. Queremos conhecer esses trabalhos que mantêm fortes os pilares da 
espiritualidade cristã, apesar dos sinais de morte tão característicos do nosso tempo! 

Contamos com a sua inscrição! 

Cordialmente, em Jesus Cristo, 

 



 

 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo 
Arcebispo de Belo Horizonte (MG) 

Presidente da CNBB 

 
 

Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães 
Bispo auxiliar de Belo Horizonte (MG) 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB 

 

Dom Edilson Soares Nobre 
Bispo de Oeiras-PI  

Responsável pelos Prêmios de Comunicação da CNBB 

 

Rafael Alberto Alves dos Santos 
Coordenador dos Prêmios de Comunicação da CNBB 


