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Prê
mios Prêmios concedidos pelo Livro-Agenda 2017 

• O Prêmio Antonio Montesino no gesto 
profético em defesa dos Direitos Humanos 
concedeu este ano ao Grupo de Padres na 
Opção pelos Pobres, da Argentina. Neste 
momento histórico de regresso das políticas 
neoliberais, e propostas de leituras e práticas 
“reconciliadoras” e de esquecimentos em 
relação à sofrida ditadura, eles são uma das 
pouquíssimas vozes claras e proféticas da 
Igreja Católica que denuncia os atropelos 
atuais aos Direitos Humanos e às políticas 
de impunidade referentes ao terrorismo de 
Estado.

• O Prêmio do Concurso de Conto Curto 
Latinoamericano foi declarado nulo neste 
ano.

Convocamos para o próximo ano a 24ª 
edição do Concurso (pág. 17).

Uma ampla antologia destes “Contos 
curtos latinoamericanos” está disponível nos 
Serviços Koinonía, em: servicioskoinonia.org/
cuentoscortos

• O prêmio do Concurso de Páginas 
Neobíblicas, acompanhado com 500 euros, 
foi concedido a María de las Mercedes 
Rodrígues Puzo, de Santiago de Cuba, por sua 
página neobíblica “Por que viver entre Madiã 

e Moab?”, atualização do Livro dos Números, 
capítulo 31, que se confronta com o novo 
paradigma arqueológico-bíblico. Foi publicada 
nesta mesma edição do Livro-Agenda (pág. 
240), edição na qual também convocamos a 
23ª edição deste Concurso (pág. 17; notar que 
na convocação dessa página se faz matização 
do tema). O jurado decidiu conceder uma 
menção a Hermes Fernando Petrini, de 
Campinas, SP, por sua neobíblica “O homem 
aprendendo a amar... com a mulher”, 
atualização de João 8,1-11. Uma ampla 
antologia de “Páginas Neobíblicas” recebidas 
para o concurso está acessível nos Serviços 
Koinonía:servicioskoinonia.org/neobiblicas

• O jurado do Concurso de Gênero 
sobre o tema “Perspectiva de gênero no 
desenvolvimento social”, patrocinado pelo 
Centro de Comunicação e Educação Cantera, 
de Manágua, Nicarágua, outorgou o prêmio, 
acompanhado de 500 dólares, a Mayte Molina 
Camacho, também de Manágua, Nicarágua, 
por seu trabalho “Proteção do meioambiente 
a partir da perspectiva feminista”. Foi 
publicado neste Livro-agenda na (página 242). 
Parabéns...

Com as mesmas bases sob um novo 
enfoque, fica convocado o concurso para o 
próximo ano (pág. 17).

Os prêmios proclamados nesta página são os concedidos para os concursos convocados pelo 
Livro-agenda 2017; veja-os também em: http://latinoamericana.org/2017/premios

As convocações deste Livro-agenda 2018, para 2019, veja-as em: http://latinoamericana.org/2018/convocatorias
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Prêmios
para os concursos da edição anterior

q

• O Concurso convocado pela 
REDES, de Porto Rico (http://
redesperanza.org), foi ganho por 
Marieta Machado, de Santiago de 
Cuba, por seu trabalho “Construindo 
um novo Céu e uma nova Terra”.
Com uma nova temática, é 
convocado de novo em 2018 para 
sua já 12ª edição (cf. pág. 16).
 
• O prêmio Col·lectiu Ronda foi 
declarado nulo neste ano. Com nova 
temática é convocado novamente 
neste Livro-agenda para 2019 
(cf. pág. 18).
 
• O prêmio para a Difusão dos 
Princípios do Decrescimento, volta 
a ser convocado novamente, para 
sua já 10ª edição (cf. pág. 16). O 
concurso está com um prêmio de 500 
euros e vai seguir neste ano com 
uma dinâmica diferente; veja na web 
latino-americana.org.
 
• PARABÉNS às pessoas premiadas 
e nosso agradecimento a todas as 
que participaram. Esperamos vocês 
nos próximos anos. A quem vencer 
os concursos de cada ano, são dados 
a conhecer na edição seguinte do 
Livro-agenda Latino-americana, e 
também, a 1º de novembro, em sua 
sede virtual:
http://latinoamericana.org

FOI CONCEDIDO AO GRUPO

PADRES NA OPÇÃO PELOS POBRES DA ARGENTINA

Herdeiros diretos do Movimento de sacerdotes 
para o Terceiro Mundo, os Padres, na Opção 
pelos Pobres assumem, atualizadas as causas que 
aqueles sacerdotes abraçaram: uma permanente 
renovação conciliar da Igreja, um forte 
compromisso social e político, uma proximidade 
efetiva com os empobrecidos e a denúncia de 
todas aquelas estruturas que oprimem os povos. 
O espírito de Angelelli, Mugica, Alice Domon, 
Léonie Duquet… e tantas outras pessoas que 
selaram com a sua vida, o compromisso de 
Libertação em tempos de Ditadura – então 
militar, hoje neoliberal os anima e os impulsiona. 
Fazendo uma síntese “práxica” entre Teologia 
da Libertação e Teologia do Povo (amplamente 
desenvolvida na Argentina), são os movimentos 
populares e sociais do país. São uma voz 
potente, significativa, profética e, a contraluz do 
histórico e cúmplice silêncio de outros setores da 
sociedade e da própria Igreja.

Veja suas cartas ao Povo de Deus, suas 
mensagens, seus Encontros Nacionais e diversos 
materiais que oferecem em sua página: 

http://www.curasopp.com.ar/web/es/

PRÊMIO 
ANTONIO MONTESINO
PELO GESTO PROFÉTICO

EM DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

12ª EDIÇÃO


