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PREFÁCIO

Não é tarefa simples escrever uma introdução a Cristianismo na
América Latina, tampouco é uma tarefa que empreendemos levianamente. Assim como no resto do mundo, e em alguns casos de forma
até mais acentuada, o cristianismo na América Latina é rico, variado e
complexo. Sua história inclui centenas de indivíduos que foram objeto
de meticulosas monografias. Entre tais figuras estão missionários devotos, caçadores de fortuna, místicos, mártires, charlatães, evangelistas,
ditadores, visionários e muitos outros. Durante o processo de composição deste livro fomos tentados muitas vezes a mergulhar mais profundamente e a entrar em mais detalhes na vida de muitos deles; no
entanto, constantemente nos conscientizamos de que esta é somente
uma introdução ao assunto. Se em alguns casos ressaltamos certos
indivíduos ou eventos para uma discussão mais detalhada acerca deles,
com frequência é porque eles ilustram um ponto particular que precisa ser destacado, e não necessariamente porque sejam mais importantes do que outros.
Por razões semelhantes, abstivemo-nos de dar referências bibliográficas para embasar todas as afirmações feitas no livro. Quando há
uma citação direta, a narrativa e as informações fornecidas na nota
correspondente deverão ser suficientes para que o leitor identifique a
sua fonte. Se a obra de um estudioso é mencionada numa narrativa
sem a nota correspondente, a informação bibliográfica completa pode
ser encontrada no final do livro, em “Obras citadas”. Ademais, entre
os muitos materiais que tratam de diversos tópicos discutidos neste
livro, separamos alguns que podem ser particularmente úteis para o
leitor. Estes podem ser encontrados na seção “Algumas sugestões de
leitura adicional”.
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Para os autores, escrever este livro em parceria nos proporcionou
uma oportunidade de trabalho entre duas gerações — tio e sobrinha.
Os nossos respectivos graus de PhD foram obtidos com exatamente 40
anos de diferença um do outro. Por isso, via de regra, um de nós colocou
na mesa as leituras e tópicos mais clássicos do campo em questão,
enquanto o outro apresentou a erudição mais recente. Assim, em nossa
lista de agradecimentos precisamos começar por agradecer um ao outro.
Tem sido uma experiência prazerosa!
Como sempre é o caso numa obra como esta, devemos muito a
estudiosos e pesquisadores que trilharam o caminho antes de nós, a
cujas obras recorremos. Seria impossível listá-los todos aqui. Mas sempre devemos nos lembrar, especialmente como historiadores, que cada
geração edifica sobre a obra das gerações anteriores.
Finalmente, o fato de dedicarmos este livro aos nossos cônjuges
é um reconhecimento insuficiente do seu apoio tanto neste projeto
quanto em todas as áreas da vida. Mais uma vez, obrigado!

