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asesoramiento pastoral:
aportes desde América Latina y el Caribe.
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Uma das características da teologia que se produz na América Latina nas últimas décadas é o diálogo com a realidade e a ausculta dos clamores que as pessoas mais pobres levantam desde seu sofrimento, lutas e
esperanças.
É ponto pacífico entre nós que vivemos numa época de verdadeira
“catástrofe social”, sobretudo a partir dos anos de 1990 e a vitória da
última versão do sistema capitalista, o neoliberalismo ou globalização da
economia. Por experiência, sabemos que as rápidas e profundas mudanças sociais, econômicas, culturais, tecnológicas, jurídicas e mesmo religiosas que marcaram estes anos trouxeram consigo desafios urgentes às
igrejas e comunidades cristãs. Para sermos honestos, nem sempre elas
estiveram à altura dos dramas e das necessidades das pessoas e grupos
humanos, muitos dos quais se viram forçados a uma permanente migração interna no próprio país ou obrigados a emigrarem em busca de possibilidades de melhorar suas condições de vida, e isto em condições muitas
vezes inumanas.
Nesse contexto, o acompanhamento a pessoas e grupos, que é um
dos carismas da comunidade cristã, precisou passar por uma grande transformação. Como atender à dor das pessoas sem cair no assistencialismo
estéril ou num moralismo inconseqüente e, por vezes, acusatório? Como
trabalhar com diferentes necessidades e situações-limite?
O livro Dimensiones del cuidado y asesoramiento pastoral, organizado pelo professor argentino Hugo N. Santos, doutor em Psicologia
pela Universidade de Salvador, Argentina, professor titular do Departamento de Teologia Prática e do Departamento de Correlação do Instituto
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Universitário ISEDET, de Buenos Aires, especialista em Aconselhamento Pastoral e Psicologia da Religião, vem preencher uma lacuna no campo
da Psicologia e do Aconselhamento Pastoral. Como escreve Hugo Santos,
embora já possamos contar com um importante acervo de obras nestas
disciplinas nas bibliotecas de Seminários e Faculdades de Teologia, existe ainda um déficit importante de textos de especialistas originados em
nossos países latino-americanos e caribenhos. Este livro procura responder a este desafio.
Composto por 17 artigos de pesquisadores, professoras e docentes
de vários países da América Latina e do Caribe, a maioria docentes de
Instituições vinculadas à CETELA – Comunidade de Educação Teológica Ecumênica Latino-Americana e Caribenha, o livro vem comprovar a
tese de que é urgente assumir e estudar com profundidade a realidade
latino-americana que reclama “espaços de reflexão, discussão e apoio
mútuo”. Além de examinar a partir de distintos enfoques esta realidade a
partir da prática e da vivência do Aconselhamento, autoras e autores procuram fazê-lo conscientes de que, mais do que nunca, é preciso resgatar a
missão profética da igreja de Jesus Cristo hoje, o que supõe a proclamação do evangelho e os novos valores que ele anuncia para dignificar e
redimir a vida. Há que reafirmar a necessidade de as igrejas e comunidades se tornarem, como o foram um dia, centros de saúde e salvação, comunidades que se organizam em vista da saúde e da cura como sinais do
reino de Deus já agora.
Comunidades terapêuticas, contudo, que não deixam de fomentar
também um espaço crítico diante das injustiças e desigualdades crescentes na sociedade atual, mas também de reparação, de acompanhamento,
de consolo e cuidado. A ética do cuidado está no coração mesmo da fé
cristã. Isto exige a busca de novas relações entre as pessoas e delas com a
natureza, hoje seriamente ameaçada pelo modo de vida imposto pelo atual
sistema de dominação mundial. É preciso questionar e superar a mercantilização do meio ambiente e das pessoas, sob pena de comprometermos
irremediavelmente a vida futura neste pequeno, frágil e belo planeta.
Com este livro, a Teologia Prática na América Latina começa a
superar a lacuna antes mencionada e oferece a estudantes, docentes, pastores, pastoras, agentes de pastoral, lideranças comunitárias um bom instrumento para aprofundar conhecimentos na área do cuidado pastoral e
apropriar-se das novas metodologias que emergem de nossa realidade,
sobretudo a necessidade de uma escuta do outro, escuta cada vez mais

158

Recensão

atenta, solidária, qualificada e comprometida com a busca de vida em
abundância, como prometeu Jesus (João 10.10). É importante também
saudar a iniciativa conjunta realizada por CETELA e Editorial Kairos, de
Buenos Aires, pois assim esta obra pode chegar a praticamente todos os
rincões deste vasto Continente e às ilhas do Caribe como uma contribuição que estimule e auxilie na capacitação de lideranças cristãs sensíveis à
dor e ao clamor das pessoas que sofrem e anelam por cuidado e um futuro
diferente.
Prof. Dr. Roberto E. Zwetsch
Departamento de Teologia Prática da Faculdades EST
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