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Recensão - Claudio Pighin - “O ANÚNCIO DE JESUS CRISTO NA AMAZÔNIA
ORIENTAL” - Edições Vivere In
Roma (Agência Fides) - A evangelização Amazônia oriental: como foi, como é conduzida, como é o seu presente
e qual será o futuro? O que ficou da mensagem transmitida aos fiéis? A estas perguntas, tenta responder Padre
Claudio Pighin, missionário do PIME que passou muitos anos na Amazônia brasileira. Pe. Pighin é attualmente
Diretor do Centro de Comunicações Sociais na Pontificia Universidade Urbaniana. O autor divide seu trabalho em
6 capítulos, esaminando o tema da evangelização na Amazônia a partir da análise dos evangelizadores
(Franciscanos, Jesuítas, PIME e outras Ordens) e dos documentos eclesiais relativos aos Congressos Eucarísticos
de Manaus e Bélem, e aos dois Sínodos da Amazônia (1972-1997). A segunda parte do texto parte de uma
pesquisa realizada pelo próprio autor, em 2001, em Belém, sobre o estudo da informação religiosa. A pergunta
“Quem é Jesus para você?” foi dirigida a uma série de categorias sociais e grupos religiosos: de mendigos a
índios, profissionais da comunicação, budistas, professores, etc... Em seguida,faz-se uma análise das respostas
recebidas e considerações para indicações eclesiásticas pastorais sobre catequese, comunidades eclesiais de base,
formação permanente, escola da Palavra, pastoral da comunicação social. Ao fim deste processo, o Autor afirma
ter uma certeza: “a evangelização é tão importante que deve ser enfrentada com seriedade, profissionalismo, e um
caminho de fé não indiferente... Não basta ter título de missionário ou de religiosos através de um mandato
consagrado para garantir uma evangelização válida, mas é preciso fazer uma longa e séria preparação específica”.
(S.L.) (Agência Fides 22/6/2004).
> LINKS
Mas detalhes sobre o livro em:: http://www.fides.org/ita/recensioni/pighin02.html:
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