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INFORMAÇÕES GERAIS
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional é um órgão semestral da Faculdade Luterana
de Teologia – FLT, publicado em formato impresso (ISSN 0104-0073). São aceitos para
publicação textos inéditos e revistos em português, alemão, espanhol e inglês, de pensadores e
pesquisadores nacionais e estrangeiros, vinculados a IES – Instituições de Ensino Superior e/ou
academias teológicas e de atuação interdisciplinar. Vox Scriptuarae é um veículo de disseminação
e publicação de novas descobertas, de artigos científicos e de pesquisas acadêmicas da teologia
e de contribuições de cunho interdisciplinar, advindas de pesquisadores de outras áreas afins,
desde que o teor destas apresente conexões com a área da teologia. Quanto aos objetivos, a
revista visa: (a) contribuir para o diálogo acadêmico-científico de pesquisadores nacionais e
internacionais sobre as principais áreas de pesquisa da teologia cristã, além de temas de conteúdo
interdisciplinar; (b) fomentar e disseminar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
promovendo a publicação e a contextualização da pesquisa teológica; (c) contribuir para o
diálogo interdisciplinar e a transversalidade dos saberes, despertando para uma postura crítica
e para o exercício de uma cidadania ética. A revista possui duas seções principais, “artigos” e
“resenhas”. A seção de artigos possui cinco subseções que abrangem as áreas centrais da teologia
cristã: a) teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento; b) teologia histórico-sistemática; c)
teologia prática; d) teologia e interdisciplinaridade; e) Teologia, diálogo ecumênico e diálogo
inter-religioso. A revista possui uma tiragem de 300 exemplares e adota o processo de revisão
entre os membros do Conselho Científico em sistema duplo de revisão anônima (double blind
peer review), de modo que tanto os nomes dos pareceristas quanto dos autores permanecem em
sigilo. O título abreviado da revista é Vox Script. – Rev. Teol. Intern., que deve ser utilizado em
bibliografias, referências, notas de rodapé e legendas bibliográficas.
MISSÃO: Socializar a produção do conhecimento e da pesquisa científicos da área da teologia,
principalmente na sua especificidade (teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento,
teologia histórico-sistemática e teologia prática), mas também no que resulta de seu diálogo
crítico e construtivo com outras áreas do saber, como por exemplo a filosofia, a psicologia, a
antropologia, a bioética, a educação, o serviço social, as ciências voltadas à saúde e as ciências
da religião. Viabilizar a publicação e disseminação dos resultados de pesquisas científicas e
trabalhos acadêmicos originais e inovadores, tanto artigos quanto ensaios, produzidos nas
academias brasileiras e estrangeiras, que tenham relevância para a discussão acadêmica e
pública contemporânea. Promover o debate e diálogo teológico, ecumênico e inter-religioso em
nível acadêmico e científico, nacional e internacional, mediante abordagem de temas inéditos
e relevantes, que promovam a universalidade do saber, a inovação da pesquisa, o avanço do
conhecimento teológico e interdisciplinar, e o exercício público, crítico e político, de uma
cidadania ética.
INDEXADA POR: (1) ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), um produto da American
Theological Library Association, 300 S. Wacker Dr., Suite 2100, Chicago, IL 60606, USA.
E-mail: atla@atla.com, http://www.atla.com; (2) LATINDEX (Sistema Regional de Informação
em Linha para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal); (3)
DIADORIM (Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras; (4)
OASISBR (Portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto).
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GENERAL INFORMATIONS
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional is a semiannual organ from the Faculdade
Luterana de Teologia - FLT, published in printed format (ISSN 0104-0073). Are accepted for
publication unpublished and reviewed texts in Portuguese, German, Spanish and English, from
national and international thinkers and researchers, tied to Higher Education Institutions and/or
theological academies and of interdisciplinary acting. Vox Scripturae is a vehicle of dissemination
and publication of new discoveries, scientific articles and academic researches of theology and
interdisciplinary contribution, coming from researches or other related areas, as long as the content
of these present connections with the theological area. For the objectives, the review seeks: (a) to
contribute to the academic-scientific dialogue of national and international researches on the main
research areas in Christian theology, besides themes of interdisciplinary content; (b) to promote
and disseminate the scientific researches and investigations, promoting the publication and
contextualization of the theological research; (c) to contribute to the interdisciplinary dialogue
and the transversality of the knowledge, awakening for a critical posture and for the exercise of
an ethical citizenship. The review has two main sections, “articles” and “reviews”. The section
of articles has five subsections that covers the central areas of Christian theology: a) biblical
theology of the Old and New Testament; b) historical-systematic theology; c) practical theology;
d) theology and interdisciplinary; e) theology, ecumenical dialogue and interreligious dialogue.
The magazine has a printing of 300 copies and adopts the peer review between the members of
the Scientific Council in the system of double blind review, in a way that as much as the name of
referees as of the authors remain in concealment. The abbreviated title of the magazine is Vox
Script. – Rev. Teol. Intern., which must be utilized in bibliographies, references, footnotes and
bibliographical legends.
MISSION: To socialize the production of knowledge and scientific research in the theological
area, mainly in its specifics (biblical theology of the Old and New Testament; historicalsystematic theology; practical theology), but also in what arises from its critical and constructive
dialogue with other areas of knowledge, such as philosophy, psychology, anthropology,
bioethics, education, social services, sciences turned to health and sciences of religion. To enable
the publication and dissemination of the results from original and innovative scientific researches
and academic works, as much as articles as essays, produced in the Brazilian and international
academies, and that have relevance for the contemporary academic and public discussion. To
promote the theological, ecumenical and interreligious debate and dialogue in academic and
scientific level, national and international, through approaches of unpublished and relevant
themes, which promote the universality of knowledge, the innovation of researches, and the
advance of theological and interdisciplinary knowledge, and the public, critical and political
exercise of an ethical citizenship.
INDEXED IN the ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), a product of the American
Theological Library Association, 300 S. Wacker Dr., Suite 2100, Chicago, IL 60606, USA.
Email: atla@atla.com; http://www.atla.com; (2) LATINDEX (Sistema Regional de Informação
em Linha para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal); (3)
DIADORIM (Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras; (4)
OASISBR (Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto).
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EDITORIAL

Estimados leitora e leitor de Vox Scripturae – Revista Teológica
Internacional!
Nossa revista está inovando mais uma vez. A presente edição de
Vox Scripturae traz a você nove (9) estudos, sendo que essa será, doravante, a
quantidade de contribuições.
Seção Artigos – Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento:
Anderson Yan é o autor da pesquisa Synchronic and diachronic
readings on Jeremiah Scroll: in search of a methodology for Jeremianic
studies. Part 1. O autor parte da apresentação do conceito de leitura diacrônica e
sincrônica, para daí propor uma metodologia de análise de Jeremias que combine
as duas perspectivas. Yan faz uma apresentação das fontes do livro, usando as
ferramentas da crítica textual e da análise literária. Ele mostra que ambas as
abordagens metodológicas são necessárias para a interpretação.
Willibaldo R. Neto, por sua vez, apresenta uma abordagem do
conceito da palavra hebraica nefesh no AT: O conceito de nefesh no Antigo
Testamento. Ele aborda os diversos significados do termo e defende que, ao lado
dos diversos significados, nefesh ainda pode ser pensada enquanto alma, desde
que se compreenda por tal expressão o próprio ser humano, em sua situação de
necessidade, relacionado ao seu corpo, sua vida, e mesmo o risco de morte.
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A imponência e a importância de Cesareia Marítima conforme Atos
e a arqueologia – esse é o título da abordagem de Cesar Motta Rios, na qual ele
apresenta essa cidade a partir de Atos e estudos arqueológicos recentes, visando
evidenciar a importância desta para o cristianismo incipiente.
Seção Artigos – Teologia Histórica e Sistemática
A segunda abordagem, na área da teologia histórica e sistemática, é de
Antonio R. Gusso e Mattheus Negri: Crítica ao labor teológico. A hermenêutica
bíblica em Kant a partir de O conflito das Faculdades. Como o título já indica,
os autores procuram apresentar as teses hermêuticas de Kant a partir da referida
obra, e rastrear sua aplicação para a interpretação bíblica. Mostram como o
reconhecimento dos limites da razão humana por Kant traz implicações para o
conhecimento de Deus e a interpretação de textos bíblicos. Os autores procuram,
então, verificar se a afirmação de Paul Tillich, de que Kant possui uma grande
influência para a teologia, e que ele não somente realizou os ideais iluministas,
mas também os superou, está ou não correta.
O terceiro estudo recebeu o título de O Estado moderno e a Reforma
protestante a partir da interpretação de Quentin Skinner. Os autores são
Patrícia Jusviack e Euler Renato Westphal. Eles apresentam a visão de Lutero
acerca da distinção dos papéis de igreja e estado, bem como os antecedentes desse
pensamento antes de Lutero. Abordam a sua compreensão de resistência pacífica
diante de tiranos, sobre a liberdade de consciência a partir da justificação por
graça e fé. Os autores também mostram como as teorias políticas e econômicas
modernas se nutriram do pensamento do Reformador, atestando ainda que a
revolução francesa abandonou a fundamentação protestante. Mostram ainda
que cultura e patrimônio cultural imaterial da reforma levaram ao processo de
secularização moderna. Todo o artigo possui como base de abordagem o tema da
política na visão de Quentin Skinner, entabulando o diálogo com Lutero e outros
teóricos contemporâneos.
O próximo estudo da presente seção foi elaborado por Bruno B. Hintz,
em conjunto com Claus Schwambach. Os autores abordam O conceito de pecado
em Kierkegaard: um estudo a partir das obras “O Conceito de Angústia” e
“O Desespero Humano”. Após apresentarem breve introdução da biografia de
Kierkegaard, os autores abordam o conceito pecado nas duas obras mencionadas.
Eles apresentam uma excelente abordagem dos pensamentos de angústia e

Revista Teológica Internacional

desespero a partir dessas obras, tendo por mérito a identificação dos diversos
aspectos desses conceitos, que são apresentados e estruturados. Dessa forma, o
estudo representa uma contribuição para a compreensão da vida e da filosofia de
Kierkeggard.
A última contribuição da área histórico sistemática é de William
Felipe Zacarias e Euler R. Westphal: A pós-modernidade como processo de
secularização do logos cristão. Os autores apresentam a pós-modernidade como
desafio à teologia cristã, mostrando como a escatologia foi diluída no presente,
e os referencias para a construção da teia de significados da vida humana são
transferidos para o mundo imanente. Mostram como o niilismo se tornou dogma e
o hedonismo se tornou em estilo de vida. Os autores apontam para G. Vattimo, que
propôs a kénosis de Filipenses 2.5-7 como tentativa de salvar o cristianismo de seu
fim. Mostram ainda que se faz necessário, nesse ambiente pós-moderno, resgatar a
visão de mundo judaico-cristã, para que o Ocidente não entre em colapso.
Seção Artigos – Teologia Prática
Marcell Steuernagel é o autor de uma abordagem, cujo título é
History and structure of Hymns of the people of God, Vol. 1. O autor oferece
uma introdução às origens da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
(IECLB), e apresenta uma contextualização da história da publicação de Hinos do
Povo de Deus (vol. 1), o primeiro volume do hinário oficial desta denominação
desde 1981. Sua pesquisa examina o hinário estatística e tematicamente,
apresentando algumas conclusões quantitativas baseadas em autoria, período
histórico e temáticas, à luz dos objetivos declarados pela comissão que trabalhou
na publicação do hinário. Seu artigo representa uma importante contribuição para
a análise da hinologia luterana em contexto brasileiro.
A última abordagem dessa edição é de autoria de Rafael Klabunde e
Rolf Roberto Krüger: A crise ministerial a partir de uma análise da crise do
profeta Elias em 1 Reis 19.1-18. Os autores fazem uma análise exegética do
texto em questão, dando atenção à experiência da abscondicidade de Deus que o
profeta Elias experimenta em seu ministério. Em seguida, com base nesse texto, os
autores traçam reflexões para a experiência ministerial da atualidade, em especial
a dos cuidadores. Destacam a suscetibilidade dos cuidadores ao sofrimento e à
necessidade de cuidado. Os autores apresentam ao longo do artigo os aspectos que
podem levar cuidadores a crises, bem como apontam para perspectivas do cuidado
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a cuidadores presentes no texto estudado, sempre tendo por referência a pessoa
de Elias.
Ao final da presente edição, você encontra novidades na seção de
Resenhas. Para orientação de autores, encontram-se no final desse volume as
Diretrizes para publicação de artigos e resenhas e políticas de submissão, bem
como uma Relação de Permutas de Vox Scripturae.
Por fim, quero convidá-lo/a a conhecer o Portal Eletrônico de Vox
Scripturae: http://vox.flt.edu.br/ – Através dessa inovação, queremos chegar
muito mais próximo de nossos leitores, facilitando-lhes o acesso. Desejo-lhe
ótimas leituras!
Prof. Dr. Claus Schwambach
Editor-Chefe
E-mail: voxscripturae@flt.edu.br
Acesse: http://vox.flt.edu.br/

