EDITAL DO CONCURSO DE POESIAS E BENDITOS

Em comemoração aos 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero
Romão Batista (1870/2020), a Diocese de Crato-CE, convida você romeiro/devoto
a interagir efetivamente com esse momento de celebração. Durante a sua vida,
de modo especial, no exercício do ministério sacerdotal, o Padre Cícero anunciou
com palavras e ações a face de Jesus, e pelo seu exemplo e compromisso cristão,
milhares de devotos passaram a reconhecer as virtudes, daquele que se tornou o
“padrinho do povo”.
Para abrilhantar a interação dos devotos com esse momento festivo, a
comissão organizadora dos eventos em comemoração aos 150 anos de
ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista/ Diocese de Crato-CE,
lança um concurso de poesias e benditos.
Se você devota (o), sentiu interesse em participar, atenção às instruções.
➢ As poesias ou benditos devem fazer relação com a história de vida do
Padre

Cícero

Romão

Batista,

em

suas

diferentes

dimensões,

especialmente a dimensão sacerdotal.
➢ Os autores possuem abertura para desenvolverem o material, lembrando
que, o objetivo principal é interagir com as “festividades dos 150 anos de
Ordenação Sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista (1870/2020) ”,
➢ As submissões podem ser feitas em duas categorias:
Categoria 1- “Ordenação sacerdotal/ 150 anos”: produções específicas
sobre os 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero;
Categoria 2- “Vida do Padrinho/ expressões de fé dos devotos”:
produções abertas que tratam sobre a vida do Padrinho e suas interações com
a fé dos devotos.

Observação: Conteúdos pejorativos, ou que agridam de forma direta ou indireta
instituições ou pessoas, não serão considerados.

Sobre as regras
➢ Inscrições
- As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 09 e 20 de novembro de
2020, por meio do link https://www.maedasdoresjuazeiro.com/concurso.
- No ato da inscrição é necessário o preenchimento dos dados de identificação e
o envio prévio (digitado) da produção (poesia ou bendito).

Observação: o concurso possui fins interativos, não lucrativos ou de competição.

- A poesia ou bendito deve ser inédito e de autoria do (a) participante;
- O autor (a) pode participar de ambos os concursos (poesias/benditos);
- A produção pode ser coletiva (restrita a cinco pessoas), mas é necessário que
sejam identificados todos os integrantes, os quais devem estar cientes das regras
do concurso;
- Cada autor, ou grupo que compõe a autoria, pode submeter até duas poesias e
dois benditos;

Observação: Os autores, ao enviarem as suas propostas, ficam cientes que os
materiais podem ser divulgados em diferentes meios/plataformas, não
demandando à Comissão Organizadora e a Instituição, qualquer compromisso
financeiro.

Sobre a estrutura do material e como enviar:
- As poesias devem ter no máximo dez estrofes e os benditos estão restritos ao
tempo máximo de cinco minutos;
- O material deve ser encaminhado digitado, em formato PDF, através do
whatsapp

(88)

98101-4154

ou

para

o

email

comunicacao@maedasdoresjuazeiro.com. Posteriormente o candidato (a) deve
enviar um vídeo, fazendo o uso da câmera na horizontal, declamando a poesia ou
cantando o bendito também pelo whatsapp (88) 98101-4154 ou para o email
comunicacao@maedasdoresjuazeiro.com. O vídeo deve ser anexado, junto com
informações básicas de identificação (autoria, título do bendito ou poesia).
Os vídeos enviados na vertical, com o celular em pé, não serão aceitos.

Observação: a filmagem pode ser feita por meio de um aparelho celular e não
demanda edições, basta que esteja clara e cumpra os objetivos do concurso.
Também, pode-se fazer uso de instrumentos musicais, para abrilhantar a
apresentação.

- Após o preenchimento das informações dos participantes (no formulário de
inscrição), o material em vídeo deverá ser encaminhado para o contato (88) 9
8101-4154 (WhatsApp) ou para o email comunicacao@maedasdoresjuazeiro.com
no período de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e de 13h às 17h. Ao enviar o
vídeo, não deixe de inserir informações básicas de identificação (autoria, título da
música ou poesia).

- O resultado do concurso será divulgado no dia 26 de novembro de 2020 por meio
de mídias sociais vinculadas a Diocese de Crato.

Da premiação

1º lugar (Bendito ou Poesia) = Troféu + Kit dos 150 anos
2º lugar (Bendito ou Poesia) = Troféu + Kit dos 150 anos
3º lugar (Bendito ou Poesia) = Troféu + Kit dos 150 anos

- Os participantes receberão certificados de participação.

- Os autores das composições das dez poesias ou benditos com maiores
pontuações, receberão medalhas comemorativas.

Não deixe de participar!

Atenciosamente,

Comissão organizadora dos eventos em comemoração aos 150 anos de
ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista/ Diocese de Crato-CE.

