PRÊMIO CLARET-VIDA
às iniciativas claretianas
em favor da defesa e atenção da vida
- regulamento –
1. Descrição da iniciativa
O Governo Geral dos Missionários Claretianos decidiu em seu plano de ação para o período de seis
anos 2015-2021, incentivar a defesa e o cuidado da vida em suas diversas modalidades através da
iniciativa do prêmio claretiano: ‘Prêmio Claret-Vida’. Consequentemente, as Prefeituras Gerais de
Apostolado e Pastoral de Jovens e Vocações concordaram em fazer isto durante o Encontro da
Família Claretiana previamente à celebração da próxima Jornada Mundial da Juventude (Panamá).
A iniciativa foi aberta à Família Claretiana como uma expressão concreta de nosso desejo de
trabalhar juntos, unindo carismaticamente aos diferentes membros de nossas Famílias Religiosas,
Institutos Seculares e Movimentos de Leigos.

2. Tempos




Elaboração do regulamento: dezembro de 2017
Divulgação da iniciativa:
janeiro-março de 2018
Receção das candidaturas: Do 24 de outubro (festa de Santo Antônio Maria Claret) ao 10
de dezembro de 2018 (dia mundial dos direitos humanos)
 Análise e decisão:
Do 17 ao 23 de dezembro de 2018 e durante a JMJ do Panamá
em janeiro de 2019

3. Objetivo
“Reconhecer e incentivar as práticas claretianas mais significativas relacionadas com a defesa
e a atenção da vida nas suas diferentes expressões”

4. Quem pode participar na iniciativa
Comunidades claretianas de formação, escolas e centros de educação superior, paróquias, missões,
meios de comunicação e qualquer outra plataforma claretiana de apostolado que realize práticas
concretas de defesa e cuidado da vida em suas comunidades ou em contextos mais amplos (sociais
ou eclesiais).

5. Como participar
Aqueles que queiram participar devem cumprir os seguintes requisitos:
a. Escrever um breve texto narrativo que explique de que se trata a iniciativa em defesa e
cuidado da vida que apresentam.
b. A narrativa não deve exceder as duas mil (2000) palavras e a pessoa encarregada da
comunidade cristã de referência deve apoiá-la fazendo uma apresentação da experiência.
c. Enviar quatro (4) fotografias digitais com uma resolução mínima de 3.2 MB, e um vídeo de
uma duração máxima de três (3) minutos com três (3) testemunhos dos destinatários da
ação.

d. Enviar todos estes materiais pelo correio eletrônico ao seguinte endereço eletrônico:
PremioClaretVida@gmail.com ou por correio postal a:
Prêmio Claret-Vida – Curia Generalizia dei Missionari Clarettiani.
Via del Sacro Cuore di Maria, 5. 00197 Roma – ITALIA.
As datas para o recebimento dos envios serão desde a 00:01 hora de 24 de outubro de 2018 até às
23:59 horas de 10 de dezembro de 2018.

6. Seleção preliminar
Cinco representantes da Família Claretiana realizarão uma seleção preliminar dos candidatos, tendo
em conta três aspectos:
 Que as iniciativas apresentadas sejam uma resposta oportuna a necessidades urgentes,
através de conteúdos oportunamente evangelizadores, por meios efetivos.
 Que estejam em sintonia com os seis traços carismáticos na missão.
Que possam ser consideradas “experiências transformadoras” das realidades segundo a
perspectiva do Evangelho.


7. Decisão final
A decisão final será adotada por meio dos votos dos jovens que participem no Encontro da Família
Claretiana, previamente à JMJ do Panamá, em janeiro de 2019, e pelo voto de um representante
de cada Rama da Família Claretiana.
Dadas as experiências, os jovens serão reunidos de acordo com os Organismos de origem para
discernir por quem votar.
Para garantir a igualdade de possibilidades no processo de votação, cada Organismo votará só
uma vez.
Os diferentes membros das Ramas da Família Claretiana votarão só uma vez.

8. Prêmios
-

Primeiro prêmio: 5000 euros.
Segundo prêmio: 2500 euros.
Terceiro prêmio: 1000 euros.
Para todos os participantes: uma recordação de sua participação.

-

Roma, dezembro de 2017

