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Caríssimas amigas, 
Caríssimos amigos  
da comunicação e da cultura! 
 

Lançamos, no último dia 14 de março, o edital e as inscrições para a 54ª edição dos Prêmios 
de Comunicação da CNBB. Mais uma vez, os bispos do Brasil querem reconhecer publicamente o 
mérito de trabalhos que dão voz a realidades humanas que desafiam a nossa fé. Após passarmos 
por dois anos de pandemia, com cancelamento de uma edição e a realização de uma outra com os 
finalistas participando da cerimônia de modo online, temos agora a esperança de podermos nos 
encontrar presencialmente neste ano! 

Mais de 600 mil brasileiros morreram vítimas da COVID e o País enfrenta uma crise política 
que tem aumentado a pobreza e evidenciado injustiças e exclusões. Os trabalhos que buscamos 
reconhecer com os prêmios denunciam essas situações que são contratestemunho do Evangelho 
que pregamos. OS prêmios são expressão concreta da preocupação profética da CNBB, e encontra 
respaldo nos ensinamentos do Papa Francisco, que sonha com uma Igreja em saída.  

Convidamos você a inscrever sua produção 2021 nas áreas de cinema, TV, rádio, jornal 
impresso e revistas, internet, pesquisa acadêmica e Pastoral da Comunicação até o dia 9 de maio. 
As informações detalhadas de categoria e as notícias das etapas da premiação podem ser 
acompanhados em nosso site  https://premios.cnbb.org.br/ e em nossas redes sociais. Boa sorte 
a todos vocês! E nos vemos na cerimônia de entrega dos troféus. 
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