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A p r e s e n t a ç ã o   d a  A g e n d a / L i v r o
“ L a t i n o - a m e r i c a n a  m u n d i a l  2014 ”

“Liberdade, liberdade!”… Um grito, uma ban-
deira, um suspiro, uma utopia perseguida e sonha-
da ao longo de toda a História Humana… Faltava 
esse tema na já longa lista de Grandes Causas e 
grandes temas de reflexão do itinerário de nossa 
Agenda/Livro. E aqui estamos, frente a frente com 
ela, como ideal, como caminho, como compromisso 
de esperança. 

Pode-se ler tudo na palavra “liberdade”. E, de 
fato, a liberdade está em todos os lábios, invocada 
por uns e outros, por lados contrários do espectro 
social. Mas há aqueles que chamam de liberdade 
o suposto direito de submeter os outros às suas 
ambições de poder ou de dinheiro. Para eles não 
existe a conhecida fronteira: minha liberdade acaba 
onde começa a do vizinho… Nesta Agenda, trata-
mos de refletir sobre a liberdade a partir dos po-
bres, dos pequenos; sempre a partir do reverso da 
História, que é a única forma de torná-la possível 
para todos. 

A partir do nosso pequeno espaço da Agenda 
de papel, pretendemos ficar frente a frente com a 
Liberdade, encará-la em todas as suas perspectivas: 
desde a longa marcha histórica dos militantes da 
liberdade até alguns aspectos mais recentes, ainda 
não muito frequentes nos dias de hoje, como a 

liberdade em dimensão planetária ou a liberdade 
em suas raízes cósmicas, ou a transformação que 
a própria religião experimenta, quando abordada 
e vivenciada a partir de uma atitude adulta, livre, 
nem submissa, nem cega. A Agenda/Livro Latino-
Americana sempre traz novos horizontes, forçando 
a aurora… 

Nosso esquema é sempre o do método latino-
americano, tripartido: ver-julgar-agir. No VER, 
partimos de uma revisão de dados da realidade que 
vivemos, que aponta para uma transformação socio-
econômica importante neste Continente que, glo-
balmente, com elegância e não pouca sorte, dribla 
a crise econômica mundial e faz crescer sua classe 
média em cerca de 50%.

No JULGAR, uma boa equipe de autores de re-
conhecido espírito latino-americano se aplica para 
afiar cada aresta da Liberdade… E nos entrega sua 
mensagem em textos curtos, mas densos, aptos a 
servir de base para a reflexão pessoal, o debate, a 
tomada de decisões comunitárias.

No AGIR, tratamos de sugerir conclusões, abrir 
pistas, apontar caminhos. Mas cada pessoa, cada 
grupo ou comunidade é que deve encontrar muitas 
outras opções, aplicadas a situações concretas.

Ao nos confrontar com a perspectiva de temas 

CONTE COM ESTES RECURSOS QUE A AGENDA COLOCA À SUA DISPOSIÇÃO!
- A página de informação e materiais complementares da Agenda: latinoamericana.org/2014/info
                    Tudo o que não cabe neste livro de papel, mas que a Agenda também lhe oferece para seu trabalho de educação popular. 

- O arquivo telemático da Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
                Todos os textos dos 23 anos da Agenda, organizados por temas, autor, título... à disposição pública permanente.

- A coleção digital das Agendas lançadas desde 1992: latinoamericana.org/Desde1992
                 Você poderá colecionar todas as Agendas lançadas nesses anos, em formato digital, para sua biblioteca digital pessoal. 

- A “Cartilha popular” da Agenda: latinoamericana.org
   Brevíssima, com roteiros para convertê-la em texto-base para um cursilho, oficina, formação comunitária ou atividade escolar.   

- Um “Curso de teologia popular”, sobre novos paradigmas, brevemente: servicioskoinonia.org/teologiapopular
- A coleção “Tiempo Axial”: http://tiempoaxial.org  e os “Serviços Koinonia”: http://servicioskoinonia.org
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Uso pedagógico da agenda
Além do uso pessoal, esta obra 

foi pensada como um instrumento pe-
dagógico para comunicadores, educa-
dores populares, agentes de pastoral, 
animadores de grupos e militantes...

Os textos são sempre breves, 
apre sentados sob a concep ção pe-
dagógica de “página-cartaz”, pen-
sada e diagramada de forma que, 
dire tamente fotocopiada, possa ser 
entregue como “material de trabalho” 
na aula, na escola, na reunião de 
grupo, na alfabeti za ção de adultos ou 
exposta no mural. E também para os 
textos serem trans critos no boletim 
da associação do bairro ou na revista 
local. 

A apresentação dos textos rege-
se por um critério “econômico” que 
sa cri fica uma possível estética de 
espaços em branco e ilustrações, em 
favor de uma maior quantidade de 
mensagem. A falta de espaços em 
branco para anota ções (para poder 
manter seu preço popular) pode ser 
suprida pelo acréscimo de páginas 
adesivas. Também pode-se acres-
centar uma fita como marcador ou ir 
cortando a cada dia a ponta da folha 
para uma localização instan tânea da 
semana atual.

Ecumenismo
Esta agenda propõe um “ecume-

nismo de adição”, não “de diminui-
ção”. Por isso, não elimina o próprio 
dos católicos nem o específico dos 
protes tantes, mas os reúne. Assim, 
no “santoral” foram “somadas” as 
comemo ra ções pro tes tantes com as 
cató licas. Quando não coincidem, a 
protestante vai em letra inclinada. 
Por exemplo, o apóstolo Pedro é cele-
brado pela Igreja Católica no dia 22 
de fevereiro (a “cátedra de Pedro”), e 
pelas Igrejas protes tantes no dia 18 
de janeiro (a “confissão de Pedro”); 
as diferenças podem ser distin guidas 
tipo grafica mente. Gentilmente, o bis-
po luterano Kent Mahler apresentou-
nos nestas páginas, em uma edição 
anterior, os “santos protestantes”. 

A obra é aconfessional e, sobre-
tudo, “macroecumênica”: enquadra-se 
nesse mundo de refe rências, crenças, 
valores e utopias comuns aos povos e 
aos homens e mulheres de boa von-
tade, que nós cristãos chamamos de 
“Reino” - a Utopia de Jesus -, mas que 
compartilhamos com todos em uma 
busca humil demente serviçal. 
Uma obra que não visa lucro

Em muitos países, esta Agenda é 
editada por órgãos e entidades popu-

lares, instituições sem fins lucrativos, 
que destinam os benefícios obtidos 
da venda da Agenda aos seus objeti-
vos de serviço popular ou de solida-
riedade. Em cada caso, esses centros 
fazem constar o caráter não lucrativo 
da edição correspondente. 

Em todo caso, a “Latino- a me ri ca-
na”, em sua coordenação central, é 
também uma iniciativa que não visa 
lucro, que nasceu e se desen volveu 
sem a ajuda de nenhuma agência. Os 
recursos gerados pela obra, depois 
de retribuir adequada mente o esforço 
dos autores que nela escrevem, são 
dedicados a obras de comunicação 
popular alternativa e de solidariedade 
internacional. Os “Serviços Koinonia”, 
a coletânea “Tiempo Axial”, assim 
como alguns dos prêmios nela convo-
cados, são os casos mais conhecidos. 
Uma agenda coletiva…

Esta é uma obra coletiva. Deve sua 
existência e sua rede à colaboração 
generosa de muitas pessoas entusias-
tas. Por isso percorreu este caminho 
e chegou até aqui. E também por isso 
quer continuar sendo... “obra cole-
tiva, patrimônio latino-a merica no, 
anuário antológico da memória e da 
esperança do Continente”. 

José Maria VIGIL

tão amplos e tão profundamente humanos, nossa 
Agenda/Livro não está descobrindo nenhuma novi-
dade… Ela continua na mesma linha de seu caris-
ma: promover mudanças de consciência. Ajudar a 
mudar nosso software, difundir uma nova visão, que 
possa resultar em novas práticas. Este é “o capital” 
dos pobres: a análise crítica, a esperança, a cora-
gem utópica de sempre e uma militância conscien-
tizadora, também como a de sempre, a de nossos 
mártires e lutadores, companheiros na construção 
da Pátria Grande, Pátria Mundial… 

Queremos dedicar a Agenda/Livro, edição 2015, 
aos Direitos Humanos, um tema antigo e sempre 
novo, aberto às “novas gerações” de Direitos Hu-

manos que já surgiram e também a outras, que 
estão emergindo, conforme cada época e lugar. 
Seremos gratos a quaisquer sugestões e colabora-
ções que nos forem enviadas.

Continuamos contando com a complementação 
telemática para esta Agenda/Livro de papel: o 
portal da Agenda na rede, a página de informação 
e materiais complementares, Servicios Koinonía, 
Colección Tiempo Axial, etc; o conjunto completo 
de serviços da Agenda/Livro Latino-Americana, que 
está à disposição dos leitores e do público em ge-
ral, através da rede. Gratos por sua ajuda em tornar 
possível esta obra.

Fraternal/Sororalmente, 

q


