
ACONTECE NA IGREJA

PRÊMIOS DE COMUNICAÇÃO DA CNBB: DESCUBRA 
QUEM SÃO OS TRÊS FINALISTAS DE CADA CATEGORIA

O s três trabalhos finalistas de 
cada categoria dos prêmios de 
comunicação da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
tiveram seus títulos e autores divulga-
dos no dia 24 de julho de 2021, durante 
o Mutirão de Comunicação.

Os prêmios de comunicação da 
CNBB serão entregues nas cidades 
dos premiados, por meio das dioceses 
locais, entre agosto e outubro de 2021.

Um programa de televisão com par-
ticipação dos premiados será veiculado 
pelas emissoras de inspiração católica 
do Brasil, em outubro, em data ainda 
a ser definida. Confira os nomes dos 
finalistas:
PAPA FRANCISCO (PESQUISAS)

Dissertações
• A Igreja diante da cultura midiá-

tica digital: desafios, caminhos e pers-
pectivas, de Andréia Gripp, mestrado 
pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio). • Catoli-
cismo midiático, juventude e testemu-
nho: uma análise do programa PHN 
da TV Canção Nova, de Virgínia Diniz 
Ferreira, mestrado pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM-RS). 
• Menores estrangeiros não acompa-
nhados: uma análise da representação 
no fotojornalismo italiano, de Rosa 
Maria Martin Silva, mestrado pela 
Faculdade Cásper Líbero, São Paulo.

Teses
• Pelos caminhos de Santiago: di-

cotomias em uma experiência de pere-
grinação midiatizada, de Marco Túlio 
de Sousa, doutorado pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS. 
• Servidor da mesa da Palavra de 
Deus: estudo teológico-pastoral sobre 
o ministério do diácono permanente, 
de Julio Cesar Bendinelli, doutorado 
pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
MARGARIDA DE PRATA (CINEMA)

Longa metragem
• Duas coroas, de Angela Maria 

de Morais. • Pedro Liberdade: um rio 
que passou em nossa terra, de Americo 

Galvão Neto. • Soldados de borracha, 
de Wolney Oliveira.

Curta metragem
• Tucandeira, de Jimmy Chris-

tian Pessoa Maciel. • Ser negro: além 
das quatro linhas, de Álvaro da Silva 
Júnior. • A bondade dos estranhos 
ou narrativa curta a partir de uma 
experiência pessoal, de Eudaldo 
Monção Jr.
CLARA DE ASSIS (TELEVISÃO)

Reportagem
• Dia Internacional em Memória 

às Vítimas do Holocausto | Museu do 
Holocausto, de Marcos Farion Jr. (TV 
Evangelizar). • Série Águas do Brasil, 
de Fernanda Ramos Ribeiro de Castro 
(TV Canção Nova). • Andarilho líbio 
viveu isolado embaixo de uma ponte 
na BR-174, de Orlando Pedrosa Lima 
Júnior (Rede Amazônica).

Documentário
• O Missionário dos Pobres: ca-

minhada e despedida de Dom Pedro 
Casaldáliga, de Leonardo Francisco 
Alves (TV Claret). • Arquivo A: de-
safios da Igreja: indígena, de Cami-
la Franco Morais (Fundação Nossa 
Senhora Aparecida). • Nas águas da 
Amazônia: barco hospital Papa Fran-
cisco, de Marcos Eduardo Farion De 
Aguiar Junior (TV Evangelizar).
DOM HELDER (IMPRENSA)

Jornal
• Diário do Nordeste – “Entre o 

dever e o crime” – jornalista: Carlos 
Eduardo Pereira Freitas. • O Estado 
de S. Paulo – “O que é preciso mudar 
para tornar as cidades mais susten-
táveis” – jornalista: Priscila Silveira 
Mengue. • Jornal O Trecheiro – Série 
de reportagens “A luta pela sobre-
vivência em tempos de pandemia” 
– jornalista: Karla Maria de Souza.

Revista
• Jornal Diário Catarinense – 

NSC Comunicação – “O coronavírus 
e as veias abertas da América Latina” 
– jornalista: Ângela Bastos. • SJMR 
Brasil – Relatório anual 2020 – SJMR 
Brasil – jornalista: Dimas José de 

Oliveira. • Editora Ave-Maria – 
“Vidas negras que foram elevadas 
aos altares” – jornalista: Renata 
Santos Moraes da Silva.
DOM LUCIANO (INTERNET)

Aplicativos
• Visita domiciliar e nutrição (Pas-

toral da Criança). • Ad gentes – apli-
cativo missionário (Pontifícias Obras 
Missionárias). • Online com os santos 
(Tuitando com Deus).

Iniciativas em redes sociais
• Voto importa (Franklin Macha-

do, Carolina Oliveira, Eduardo Sch-
mitz e Tatiana Sabatke – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Regio-
nal Sul 4). • O Brasil que lê (Viviane 
Aparecida Moreira Silva – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro). • 78 anos do Coral Canarinhos 
de Petrópolis (Frei Augusto Luiz Ga-
briel – Instituto dos Meninos Cantores 
de Petrópolis).

Sites e blogs
• Bendita Pascom, de Marcelo 

Jacyntho de Godoy. • Canção Nova 
Kids, da Fundação João Paulo II. • 
Terço virtual, de Rafael Souza Ca-
margo – Portal A12.
KERIGMA (PASTORAL DA COMU-
NICAÇÃO)

• Papa Francisco em O que é o 
Sínodo da Amazônia?, da Pastoral 
da Comunicação da Arquidiocese de 
Uberaba (MG). • Pascom: formação 
simples para live, da Pastoral da Co-
municação da Diocese de Cachoeiro 
do Itapemirim (ES). • Paróquia de 
Sant’Ana: dez anos a serviço do Reino 
de Deus, de Thiago Aquino de Bar-
ros, da Pastoral da Comunicação da 
Arquidiocese de Maceió (AL).

MICROFONE DE PRATA (RÁDIO)
Entretenimento
• Radinho BDF, de Camila Ariza 

Salmazio (Brasil de Fato). • Autores e 
livros, de Anderson Jaime Mendanha 
(Rádio Senado). • Bom dia, amigos, 
de Núria Denise Olivas Coelho (Rádio 
Imaculada Conceição).
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MÚSICA CATÓLICA: NOVO SINGLE DO 
DUPREE ELEVA A MÚSICA POP CRISTÃ

O rientações jurídicas e consul-
tas nas áreas de Psicologia, 
Fisioterapia e Nutrição agora 

fazem parte do rol de serviços ofertados 
pela Diocese de Mossoró (RN). Os atendi-
mentos gratuitos são realizados no Centro 
de Práticas Múltiplas Dom João Costa, 
recém-inaugurado pelo bispo diocesano, 
Dom Mariano Manzana. Vinculado à Fa-
culdade Católica do Rio Grande do Norte, 
o centro nasce com o objetivo de ser refe-
rência social na assistência aos moradores 
mais carentes de Mossoró e demais mu-

IGREJA INAUGURA CENTRO DE SERVIÇOS GRATUITOS NAS 
ÁREAS JURÍDICA E DE SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE

O grupo DUPREE está de volta 
com outro excelente lançamen-
to em 2021. Seu novo single, 

“Can you feel it (change gonna come)”, 
chega logo após seu álbum de fevereiro 
de 2021, Never forget. A dupla mãe/filho 
parece nunca sair do estúdio de gravação, 
tendo em vista tantas novidades recentes.

“Can you feel it (change gonna 
come)” é uma música pop animada que 
mantém uma atmosfera de boa energia e 
alegria por toda parte. Os divertidos três 
minutos de escuta da canção seguem a 
linha de Never forget, mas são distintos 
em seus tons puramente pop. Isso é per-
ceptível já de saída, quando palmas em-
balam o início da canção. Toda a música 
tem uma sensação de maior leveza do 
que seus lançamentos anteriores. Mes-
mo no solo de guitarra, Dylan Dupree 
adota uma abordagem mais moderada. 
Exibindo maturidade musical muito além 
de sua idade, Dylan cria o solo para ser 
mais melódico do que chamativo. E isso 

nicípios do semiárido do Oeste Potiguar. 
Os cidadãos podem buscar atendimento no 
local de segunda a sexta, das 8 às 20 horas.

Além de impactar diretamente a so-
ciedade, o Centro de Práticas Múltiplas 
Dom João Costa pretende contribuir com 
a formação profissional dos estudantes 
da Faculdade Católica do Rio Grande do 
Norte. Os graduandos dos últimos anos dos 
cursos de Direito, Psicologia, Fisioterapia 
e Nutrição vão atuar sob supervisão dos 
professores.•                                               
                           Fonte: CNBB

funciona tão bem para este single pop. 
Sobre a nova música, DUPREE escreveu 
em um comunicado à imprensa: “Can you 
feel it (change gonna come)” fala sobre 
iniciar uma nova etapa confiando em Deus 
e suas bênçãos. Isso porque é necessário 
fixar nossos olhos em nosso lar eterno e 
aceitar nossa situação atual, sempre tendo 
esperança de um amanhã mais brilhante 
e um espírito renovado. DUPREE é uma 
banda cristã de pop/rock que vem se des-
tacando na cena musical cristã. As mentes 
criativas por trás do projeto são a dupla 
mãe e filho, Lauren e Dylan Dupree. Eles 
compõem e gravam sua música original.

Descoberto pela banda LFO aos 17 
anos, Dylan Dupree torna o grupo verda-
deiramente sensacional, tendo em vista 
suas habilidades excepcionais na guitarra. 
Os solos de Dylan chegaram a ser com-
parados com os de grandes solistas da 
história e as melodias e solos ficam ainda 
mais vívidos com o vocal de Lauren.• 

           Fonte: Aleteia

Categoria religioso
• Construindo gente, de Edson José 

de Almeida (Rádio Aparecida). • Uma 
conversa sobre Lázaro nas ruas de SP, 
de Alexandre Ferreira Santos (Uma 
Conversa Podcast). • Série Bendita 
paz, de Igor de Lima Silveira (rádio 
Jovem Pan News Fortaleza).

Jornalismo

• Preto, pobre, pandemia, de 
Gabriela Costa Mayer (Rádio Band-
News FM). • Cova medida, de Daniel 
Camargo, Ana Magalhães e Mariana 
Della Barba (Repórter Brasil). • Estu-
pro corretivo e marital: a voz de quem 
sofre em silêncio, de Leno Falk e The-
resa Klein (Agência RadioWeb).•                   
                                     Fonte: CNBB
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