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CONCURSO
Transformando 

nossa idEia 
sobre deus

Convite das cebs 
da américa latina

oo

VI Edição

Apesar de a maioria de nosso Con-
tinente Latino-americano se declarar 
cristã, encontramos sérias diferenças e 
contradições sobre o conceito de Deus. 
O mundo está ferido pela pobreza e 
desigualdade, mas nosso Continente 
“cristão” é o mais desigual de todos, 
em termos econômicos.*

Por outro lado, nos últimos anos têm 
ocorrido “desastres naturais”, como no 
Haiti e Chile, que levaram cristãos a dizer: 
“isso é castigo de Deus”…

Em que Deus cremos? Em que Deus 
queremos crer? O Deus em que cremos é o 
Deus de Jesus?

A Rede de Esperança e Solidariedade 
de Porto Rico,

(http://redesperanza.org),

ConvoCa todos(as) a refletirem 
sobre essas perguntas.

Envie sua reflexão (de até 7 mil 
toques), pessoal ou coletiva (com sua 
comunidade, seus alunos/as, seus vizin-
hos, seu grupo de amigos[as]…), antes 
de 31 de março de 2011, para:  
inforedes@redesperanza.org 

O prêmio é de 500 dólares e um 
diploma comprovante de participação.

*Veja a página 21

No ensejo do Relançamento das Comunidades Eclesiais 
de Base, a Articulação Continental das Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBs) da América Latina e do Caribe 

CONVIDA a participar do recolhimento de TESTEMUNHOS 
de Vida de Mulheres das Comunidades Eclesiais de Base. 
Queremos recuperar testemunhos:

da contribuição das mulheres das CEBs na vida cotidia-
na, comum, em que são construídas coisas extraordinárias. 
É uma forma de dar rosto às mulheres que construíram e 
constroem comunidade na Igreja e na sociedade e cujo 
testemunho nos anima e enriquece; de nossas matriarcas, 
mulheres de longa trajetória neste caminhar; de diferentes 
gerações de mulheres que, desde seu desenvolvimento em 
comunidade, se comprometeram com diferentes serviços 
(ecologia, saúde, participação cidadã, catequese, cultu-
ra…); e testemunhos coletivos de comunidades nas quais as 
mu lheres empreenderam ações em favor da vida.

Com as seguintes BaSES:
Poderão participar leigos(as), sacerdotes, agentes de 

pastoral, religiosos e religiosas, comunidades.
Os trabalhos deverão ser apresentados em formato di-

gital. De preferência, deverão vir acompanhados de 3 a 5 
fotografias das mulheres que apresentam ou do trabalho 
realizado. Em espanhol ou português. Tamanho livre.

A remessa deverá ser acompanhada de identificação 
completa do(s) autor(es) e uma apresentação pessoal, que 
inclua: tempo de participação nas CEBs, serviços desempen-
hados, responsabilidade atual nas CEBs, diocese e paróquia 
a que pertence… (ou se não pertencer a uma comunidade, 
mas se a conhecer e desejar escrever, também vale).

Ao participar, outorgam gratuitamente à Articulação 
Continental das CEBs, entidade convocante, o direito de 
publicar seus trabalhos – sempre com o reconhecimento de 
sua autoria –, com a finalidade de divulgação, intercâmbio e 
promoção das CEBs.

Os testemunhos deverão ser enviados antes de 1º de 
outubro de 2011, para: ceb_continental@prodigy.net.mx

Os testemunhos serão compilados em uma edição digital 
a ser publicada em fevereiro de 2012 na página continental 
das CEBs em: www.cebcontinental.org

Mais informações: luromac@yahoo.com.mx (Carmen 
Romero) ou ceb_continental@prodigy.net;mx e pelo tel.: 
(52) (55) 56 88 63 36.
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Prêmio Antonio Montesinos
ao gesto profético em defesa da dignidade humana, 16a edição

Concurso «Gênero e compromisso político», 16a edição

Concurso de «Conto Curto Latino-americano», 17a edição

Concurso de «Páginas Neobíblicas», 16a edição

Convocações
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a “Latino-americana” convoca a XVI edição do 
Concurso de “Páginas neobíblicas”. 

Temática: baseando-se em alguma figura, situação 
ou mensagem bíblica, seja do Antigo Testamento ou 
do Novo, os candidatos procurarão fazer uma “relei-
tura” a partir da atual situação latino-americana ou 
mundial.

Os textos não deverão passar de 9 mil toques. 
Em castelhano, português ou catalão, em prosa ou 

poesia, levando em conta que, tendo uma qualidade 
básica na forma, o que se premia é o conteúdo, o 
acerto e a criatividade na “releitura” da página bíblica 
escolhida.

Os trabalhos deverão ser enviados até 31 de março 
de 2011 para: agenda@latinoamericana.org

Prêmio: 350 euros e sua publicação na Agenda 
2012. Será tornado público em 1o de novembro de 
2011 em: http://latinoamericana.org/2010/premios

O Centro de Comunicación y Educación Popular 
CanTERa (www.canteranicaragua.org) e a Agenda 
Latino-americana convocam os interessados para a 
XVI edição do concurso: “Perspectiva de gênero no 
desenvolvimento social”. As bases são:

Temática: “A vivência da espiritualidade na igual-
dade de gênero. A espiritualidade, vista a partir da 
conexão da pessoa com o Universo, consigo mesma, 
com a Natureza e com a Sociedade”. Em estilo de 
ensaio.

Tamanho e idioma: Máximo de mil palavras, ou 6 
mil toques. Em castelhano, português ou em outros 
idiomas, deve-se anexar uma tradução em castelhano.

Os trabalhos deverão ser entregues antes de 15 de 
março de 2011 para: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni Tel.: (505) 2277 5329

O texto ganhador será premiado com 500 dólares. 
A Comissão Julgadora poderá declarar sem ganhador, 
mas também poderá dar um ou vários prêmios meno-
res de 100 dólares.

A Revista “alternativas” e a Fundação verapaz 
convocam os interessados nesta XVI edição do “Prê-
mio Antonio Montesinos ao gesto profético em defesa 
da dignidade humana na América Latina”. Bases:

Desejar destacar uma comunidade, grupo humano 
ou pessoa cuja defesa dos direitos humanos demons-
tre melhor hoje o gesto profético de Antonio Monte-
sinos em La Española, quando enfrentou a violência 
da conquista com seu grito: “Estes... não são seres 
humanos?”.

Qualquer grupo, pessoa ou comunidade pode apre-

sentar candidatos para este prêmio, expondo os mo-
tivos e acompanhando-os com assinaturas, se achar 
oportuno, antes de 31 de março de 2010, para: Fun-
dación Verapaz/Apdo. P-177/Managua/Nicaragua/Tel.: 
(505)-2265.06.95/revista_alternativas@hotmail.com 

A Comissão Julgadora admitirá para o concurso 
tanto ações pontuais quanto trabalhos duradouros 
ou atitudes proféticas, mantidas ao longo de muito 
tempo.

Prêmio: 500 dólares. Poderá ser declarado sem 
ganhadores.

A “Latino-americana” convoca para esta decima 
sexta edição do Concurso, com as seguintes bases:

Pode concursar toda a pessoa que esteja em sinto-
nia com as Causas da Pátria Grande.

Extensão e idioma: máximo de 18 mil toques. Em 
castelhano ou português.

Temática: o conto deve tratar de lançar luz sobre a 
conjuntura espiritual da América Latina: suas utopias, 
dificuldades, motivações para a esperança, alternativas, a 
interpretação desta hora histórica…

Os textos deverão ser encaminhados antes de 31 
de março de 2011 para: agenda@latinoamericana.org

O conto ganhador será premiado com 350 euros, e 
será publicado na “Latino-americana” 2012 (em cerca 
de 18 países). O julgamento da Comissão Julgadora 
se tornará público em 1o de novembro de 2011 em 
http://latinoamericana.org/2012/premios

A Comissão Julgadora poderá declarar não ter ha-
vido ganhadores e também poderá conceder prêmios 
menores de 100 euros.
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Defesa jurídica dos pobres 
e dimensão espiritual

o

PrÊmio 
«Grupo Ronda de aDvogados»

IX Edição 
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O Col.lectiu Ronda, de Barcelona, assessoria jurídica, trabalhista, econômica e social a serviço 
das classes populares, fiel à sua tradição de pensamento e de compromisso, convoca para a IX 
edição do Prêmio Ronda para o ano de 2011, para homenagear as iniciativas de defesa jurídica 
dos pobres, fundamentada em uma sensibilidade ou dimensão explícita ou implicitamente religio-
sa. 

À primeira vista, pode parecer incongruente que o Col.lectiu Ronda, que se considera laico, 
convoque um prêmio com conotações religiosas. Mas temos considerado que a laicidade comporta 
o pluralismo e, portanto, inclui tanto pessoas com sensibilidade religiosa como as que se pro-
fessam agnósticas ou ateias. As experiências que essas levam a cabo estão fundamentadas, sem 
dúvida, na estima pelo outro e, portanto, por uma disposição de partilhar, que tem como apoio a 
dimensão altruísta. Assim, a convocação vai dirigida:

àquelas experiências nas quais a vivência religiosa ou a sensibilidade amorosa ou ainda a di-
mensão altruísta melhor se mostre como defensora dos pobres. Também é dirigida às experiências 
em prol dos pobres em que figuram recursos e enfoques nos quais a dimensão espiritual, no mais 
amplo sentido da expressão, esteja presente, ou nas quais o compromisso de defesa se fundamen-
te naquela dimensão.

Obviamente, quando falamos de “pobres” estamos nos referindo também aos excluídos, mar-
ginalizados, oprimidos; e quando dizemos “dimensão espiritual”, levamos em conta o pluralismo, 
anteriormente mencionado. Por tudo isso, o Col.lectiu Ronda de Abogados,

ConvoCa:
entidades, grupos, coletivos e pessoas que, a partir da dimensão espiritual explicada, se dedi-

cam à defesa do pobre a participarem do concurso, respeitando os requisitos a seguir.

BaSES:
Apresentação de uma informação clara e concreta sobre a experiência e a relação dela com 

a sensibilidade ou dimensão espiritual. Deve-se referir ao contexto social, à composição e moti-
vação da pessoa ou entidade concursante, assim como às atividades realizadas e à avaliação dos 
resultados. Além disso, incluir adicionalmente um memorando informativo de apresentação da 
entidade.

Idioma: castelhano, português ou catalão; ou qualquer outro em que a Agenda é publicada, 
acompanhada da tradução em alguma das línguas citadas.

Envio e prazo: deverá ser enviado antes de 31 de março de 2011, para: 
agenda@latinoamericana.org e para jpujoj@cronda.coop
Prêmio: 1.500 (mil e quinhentos) euros. Poderá ser declarado sem ganhador, e também ser 

concedido algum prêmio menor.
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Convocações

Para um concílio 
macroecumênico

o

Concurso
Agenda / Missio Institut 

X edição 
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Em 2012 terão passado 50 anos do começo do Concílio Vaticano II. Talvez tenha sido 
o acontecimento religioso ocidental que mais influiu no passado século XX. Seus desafios 
foram tantos que o medo suscitou a involução.

Mas, balanços à parte, 50 anos mais tarde, o mundo com o qual o Concílio Vaticano II 
dialogou já não existe. Nossa problemática atual é muito diferente. Talvez, nem sequer um 
Vaticano III teria sentido... Deveria ser um Jerusalém II ou um... concílio macroecumênico?

No mundo atual, em que a Humanidade tomou consciência 
de que é uma única família,
de que “todas as religiões são verdadeiras”,
de que está em perigo iminente a viabilidade da vida humana no planeta,
de que somente haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões, e
de que é preciso redelinear de um modo novo o sentido e o papel da religião no mundo 

moderno e na vida do planeta,
quais poderiam ser as prioridades, a temática, os protagonistas, a metodologia desse 

possível concílio macroecumênico?
A “Latino-americana” Mundial, na décima edição deste concurso, 

C o n v o C a:
teólogos e teólogas, e os convida a elaborarem teologicamente este tema, sobre as 

seguintes

BaSES:
Podem participar teólogos(as) de qualquer país e de qualquer confissão ou religião. Será 

valorizada especialmente a participação das teólogas, embora sem discriminação de gênero 
em relação aos teólogos.

Extensão mínima: 15 páginas (30 mil toques).
Os trabalhos, que terão de ser inéditos e originais, bem centrados no tema, deverão ser 

apresentados em castelhano, português ou catalão.
Entrega: antes de 31 de março de 2011, por e-mail, à “Latino-americana” (agenda@

latinoamericana.org), com cópia para raul.fornet@mwi-aachen.org
O prêmio, patrocinado pelo Missionswissenschaftliches Institut (MWI), de Aachen (Aquis-

grán, Alemanha), consistirá em mil euros.
Ao participarem, os concursantes outorgam aos convocantes o direito de publicar os 

textos ganhadores, por qualquer meio.
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CONCURSO DE
“experiências ecoteológicas”

Diálogos entre ecologia e religião
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A equipe de pesquisa “ECOTEOLOGIA”, da Faculdade de Teologia da Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotá, Colômbia)

ConvoCa para o concurso “EXPERIÊNCIAS ECOTEOLÓGICAS: diálogos sobre ecologia e 
religião”, cujas bases são:

1. Participantes: o certame tem um enfoque macroecumênico, portanto, podem partici-
par, sem nenhum tipo de restrição, todas as pessoas, comunidades e instituições que sinto-
nizem com as causas da Pátria Grande.

2. Temática: Dado o enfoque geral da “Latino-americana” Mundial 2011, cada trabalho 
deverá socializar experiências nas quais se inove o sentido do religioso, a partir da cons-
ciência e da gestão ecológicas. Trata-se de conhecer as experiências que tenham sido signi-
ficativas no diálogo entre ecologia e religião, por meio das quais se apresentem, deduzam, 
sugiram novas imagens de Deus (representações mentais, modelos, metáforas etc.) a partir 
da perspectiva da ecologia profunda, superando a visão “teísta” clássica de um “theós-Deus” 
transcendente, exterior, “lá-em-cima”, “lá-fora”… Uma Divindade encontrada mais aqui 
embaixo, dentro, na mesma interioridade da matéria-energia, em relação com a evolução do 
Universo ou o caráter imanente-transcendente-transparente do Deus Criador a respeito de 
sua Criação.

3. Pautas: para apresentar as experiências, os concursantes podem fazer uso de lin-
guagens alternativas (narrações, poesias, canções, vídeos, fotografias, entre outros) em 
que se descreva o contexto, se determine a ação ou o projeto e se explicitem os conteúdos 
ecoteológicos que contribuam para vislumbrar outras formas de compreender Deus a partir 
do diálogo entre ecologia e religião. Em qualquer um dos casos, será necessário redigir um 
documento mais descritivo e analítico da experiência.

A extensão máxima para o documento completo é de 10 folhas, tamanho carta (ou 20 
mil toques), em castelhano ou português (se o trabalho for escrito em outro idioma, deve 
ser anexada uma tradução para o castelhano).

4. Data limite: os textos deverão ser inéditos, originais e ser encaminhados antes de 31 
de março de 2011 para ecologia@gmail.com com cópia para acaceres@javariana.edu.co ou 
para Carrera 5 nº 39-00, Piso 2 Edificio Arrupe, “Equipo Ecoteología”, Facultad de Teología, 
Pontificia, Universidad Javeriana, Bogotá D.C. – Colombia.

5. Incentivos: o texto ganhador será premiado com 250 dólares e um pacote de ma-
teriais ecopedagógicos. A Comissão Julgadora poderá declarar não ter havido ganhador ou 
conceder um ou vários prêmios menores. Assim mesmo, os melhores trabalhos serão divulga-
dos pela página da Universidade Javeriana, a partir da união “Ecoteologia”. A Agenda Lati-
no-americana Mundial poderá publicar total ou parcialmente aqueles trabalhos que melhor 
contribuam para impulsionar o diálogo ecologia-teologia em nosso Oíkos: a Criação.

vII edição
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PrÊmio para a  difusão  
dos princípios do 
«decrescimento»

A.L.: o continente mais desigual

Os 20% mais ricos retêm 57% da riqueza
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III Edição

A “Comisión Agenda Latinoamericana”, de Girona, 
Catalunha, Espanha,

C o n v o C a este concurso, com as seguintes 
bases:

Temática: O “decrescimento”, como alternativa ao 
crescimento ilimitado.

Conteúdo e formato: Será premiada a pessoa, co-
munidade ou entidade que, mediante trabalhos 
escritos, organização de cursos ou conferên-
cias, trabalhos de investigação, realização de 
material audiovisual, criação de material peda-
gógico para adultos ou estudantes, execução 
de ações diretas etc., realize uma melhor di-
fusão dos princípios do “decrescimento”.

Prazo e envio: Os trabalhos ou memórias dos 
atos organizados terão que chegar antes 
de 31 de junho de 2011 em: Comissiò de 
l’Agenda Llatinoamericana, calle Santa Eugènia 
17, 17005-Girona, España. Tel.: + 34 – 972 
219916. E-mail: llatinoamericana@solidaries.
org

Idioma: Em qualquer dos idiomas em que é publi-
cada esta Agenda: catalão, castelhano, portu-
guês, inglês ou italiano.

Prêmio: 500 euros. A Comissão Julgadora poderá 
declarar sem ganhador, mas também poderá 
conceder um ou mais prêmios menores de 100 
euros. A decisão da Comissão Julgadora se 
tornará pública em 1o de novembro de 2011 
em latinoamericana.org/2012/prêmios e em 
llatinoamericana.org

A desigualdade entre ricos e pobres aumentou na 
América Latina nos últimos anos. Hoje em dia, os 20% 
mais ricos monopolizam 56,9% dos recursos, enquanto 
os 20% mais pobres recebem apenas 3,5% – o que faz 
do Continente a região mais desigual do mundo.

“O país com menos desigualdade de entrada de 
dinheiro na América Latina tem maior desigualdade 
que qualquer país da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e inclusive que 
qualquer país do leste da Europa”, assinala o docu-
mento.

O Brasil é o país menos equitativo, uma vez que 
os 10% dos mais ricos monopolizam mais da metade 
das entradas de dinheiro (50,6%), diante de 0,8% que 
recebem os mais pobres da população.

O México é o segundo país mais desigual, pois 
os 10% mais ricos da população recebem 42,2% das 
entradas de dinheiro, diante de 1,3% que recebe a 
mesma porcentagem dos mais pobres.

Na Argentina, em terceiro lugar, 41,7% de entra-
das de dinheiro da camada mais alta da sociedade 
contrastam com 1,1% que recebem os menos favore-
cidos.

Na Venezuela, em quarto lugar, os 10% mais ricos 
arrecadam 36,8% do dinheiro e os 30% mais ricos 
controlam 65,1% dos recursos, enquanto os 10% mais 
pobres se veem obrigados a sobreviver com apenas 
0,9%.

Na Colômbia, 49,1% das entradas de dinheiro do 
país são retidas pelos 10% mais ricos, diante de 0,9% 
dos mais pobres. No Chile são 42,5% diante de 1,5%.

Os países mais equitativos da região são Nica-
rágua, Panamá e Paraguai, embora nos três as dife-
renças entre ricos e pobres sejam abissais, pois os 
10% mais ricos consomem mais de 40% dos recursos.

A urbanização não diminuiu a pobreza na América 
Latina; o número de pobres aumentou muito nas úl-
timas décadas. Em 1970 havia 41 milhões de pobres 
nas cidades da região, que correspondiam a 25% da 
população. Em 2007 eram 127 milhões de pobres ur-
banos, 29% da população urbana. A pobreza rural no 
Brasil é de 50,1% da população; na Colômbia, 50,5%; 
no México, 40,1%; e no Peru, 69,3%. A exceção é o 
Chile, com um índice de pobreza rural de 12,3%.


