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EDITORIAL
Estimada leitora, caro leitor de Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional,
No presente volume de Vox Scripturae, você encontra, pela segunda
vez, um conjunto de 9 contribuições da área da teologia cristã, algumas delas
incluindo o diálogo com outras áreas do saber. Assim, Vox Scripturae alcança,
nos dois números publicados em 2016, um novo patamar, que é o de chegar a
18 abordagens no total. Da mesma forma, você perceberá que Vox Scripturae,
incluindo a versão eletrônica de Vox – disponível em http://vox.flt.edu.br – também
está registrada junto a novas agências indexadoras. Essas melhorias fazem parte
de um conjunto de ações que estamos promovendo, enquanto Editores da revista,
visando melhorar sua pontuação junto ao indicador QUALIS da CAPES.
Iniciamos, apresentando as contribuições da ÁREA BÍBLICA DO AT
E DO NT:
O primeiro aporte é de Matthew OSEKA: A textual study of the
passages containing plural forms. Related to the generic Name of God
and to the Tetragrammaton in the Pentateuch. Trata-se de uma análise das
passagens que tratam das formas plurais do nome divino na Bíblia hebraica, mais
especificamente Gênesis 1.26-27, 3.22, 11.7, 20.13, 35.7, Deuteronômio 4.7,
5.26(23) e 2 Samuel 7.23. O autor demonstra em sua análise que as formas do
plural ligadas ao nome divino permanecem estáveis e não apresentam variantes,
com exceção de Gênesis 20.13 e 35.7 no Pentateuco Samaritano. O estudo de
Oseka também inclui um exame dessas passagens à luz de antigas traduções da
Bíblia e à luz das referências dessas passagens na tradição do Talmude, enquanto
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testemunhos da interpretação que o Judaísmo Primitivo dava a elas. Encontramos
no estudo de Oseka uma abordagem muito detalhada e uma importante contribuição
para a pesquisa científica nessa área.
O segundo texto é de Anderson YAN: Pneumatologia lucana:
mapeamento da diversidade pneumatológica no Antigo Testamento e no
Judaísmo Médio. Yan faz inicialmente um mapeamento dos fundamentos do
corpus lucano. A parte principal de sua pesquisa está voltada para analisar como o
AT se apropriou dos conceitos disponíveis no Antigo Oriente Próximo adaptando
o termo  רוחdentro do desenvolvimento de sua pneumatologia. O autor examina,
então, a recepção desse termo no Judaísmo Médio, que inclusive é considerado por
Yan como parte relevante do horizonte hermenêutico do NT. A abordagem aponta,
em sua conclusão, para o que o autor chama de “diversidade pneumatológica”, que
ele já vê iniciando no AT e no Judaísmo Médio, e também sendo compartilhada
pelo NT.
A última contribuição da área bíblica é de Vítor Hugo SCHELL: O
significado do batismo para a vida cristã a partir de Romanos 6.1-11. O
autor apresenta uma breve análise das tradições vetero- e intertestamentárias que
originaram o batismo cristão e apresenta, a partir disso, observações exegéticas
de Romanos 6.1-11, em que o apóstolo Paulo se utiliza justamente da figura do
batismo em sua argumentação a respeito da possibilidade de uma nova forma de
vida marcada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O artigo enfatiza a identificação
presente e contínua do batizado com a obra realizada de forma única e suficiente
no passado, na cruz, e com o juízo derradeiro, como eventos escatológicos.
Em seguida, encontramos 3 aportes na ÁREA HISTÓRICOSISTEMÁTICA:
O primeiro é de autoria conjunta de Carolinne Louise Stéffan Banderó
SCHANOSKI e Euler Renato WESTPHAL, sobre o tema Manifestações
do Espírito Santo: uma abordagem sobre os dons. Os autores discorrem
inicialmente sobre questões centrais da pneumatologia, como a pergunta sobre a
pessoa e a obra do Espírito Santo, para, em seguida, discutirem a questão dos dons
enquanto manifestações do Espírito, bem como o lugar dos dons e do exercício
dos dons no contexto da missão da igreja cristã. Destacam em sua conclusão a
dimensão do serviço ao outro e a dimensão da edificação comunitária, como sendo
constitutivas para a compreensão dos dons.
A segunda abordagem é de Maycon Darci OGLIARI e Claus
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SCHWAMBACH, em coautoria, do texto Reflexões sobre a distinção entre lei e
evangelho na teologia luterana. Primeiramente, os autores conceituam os termos
lei e evangelho na teologia luterana, com base nos escritos de Martim Lutero,
dando atenção à dimensão da dialética entre lei e evangelho, na medida em que
a lei acusa e aponta o pecado, e o evangelho liberta do pecado, apontando para a
obra justificadora de Cristo. Mostram que, na ótica do Reformador, lei e evangelho
perpassam tanto o AT quanto o NT. Os autores atestam, na sequência, que para
Lutero, a distinção entre lei e evangelho é vital a ponto de caracterizar o verdadeiro
teólogo, ou seja, aquele que sabe discernir e distinguir a lei e o evangelho na
pregação da palavra de Deus. Por fim, os autores procuram evidenciar o quanto
essa distinção é de importância vital para a teologia luterana.
A terceira contribuição é a pesquisa de André VOGEL: Base bíblicoteológica da compreensão de Lutero sobre o De Libero e o De Servo Arbitrio.
O autor apresenta a posição de Martim Lutero sobre o assunto, tomando por
base o livro De Servo Arbitrio, escrito pelo Reformador como resposta à obra de
Erasmo de Roterdã, De Libero Arbítrio Diatribe Sive Colattio. Vogel apresenta
primeiramente a argumentação que Erasmo realiza em sua obra, depondo a favor
do livre arbítrio. Em seguida, apresenta o posicionamento de Lutero acerca do
tema. Ao final de sua pesquisa, o autor apresenta suas próprias conclusões sobre
o assunto.
A ÁREA DA TEOLOGIA PRÁTICA recebeu um aporte:
Klaus Andreas STANGE enviou uma análise sobre o tema: Claritas
scripturae em Lutero: Perspectivas para a prédica! Stange traça uma
comparação entre a prédica do movimento neopentecostal e lança, a partir disso,
a pergunta pelo sentido e pelo significado de se trazer à memória o princípio
luterano da claritas scripturae. O autor analisa, em seguida, o significado bíblico
e o reformatório do conceito de claritas scripturae. Defende, então, a tese de que
uma reafirmação do princípio escriturístico de Lutero para dentro de um contexto
pós-moderno, sul-americano, de contrastes sociais e religiosos dos mais diversos e
colocado em diálogo com o discurso das igrejas neopentecostais, contribuirá para
uma pregação libertadora, evangélica, graciosa, que distingue lei e evangelho.
Na ÁREA DE TEOLOGIA E INTERDISCIPLINARIDADE temos
duas contribuições:
A primeira é de autoria de Marilze W. RODRIGUES e Stélio J.
RODRIGUES, sobre o tema A qualidade do ensino superior em teologia frente
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aos desafios do séc. XXI. Essa pesquisa aconteceu em virtude da recente discussão
sobre a regulação do curso de graduação em Teologia, junto à legislação do ensino
superior no Brasil. Ela objetiva: a) investigar os critérios dos cursos superiores em
Teologia; b) identificar as contribuições da resolução nº 4 de 16 de setembro de
2016, para a estruturação dos cursos de ensino superior em teologia; c) descrever
as exigências da resolução nº 4 de 16 de setembro de 2016, frente às Instituições
de Ensino Superior que oferecem graduação em Teologia. Segundo os autores, o
princípio fundamental da educação é contribuir para que o ser humano tenha o seu
desenvolvimento de forma integral como pessoa, incluindo sua espiritualidade e
conhecimento teológico. Segundo os autores, a educação teológica, na perspectiva
da fé cristã, considerando a necessidade de diálogo inter-religioso, tem uma tarefa
aberta e permanente em defesa da vida, como um bem maior, absoluto, mesmo
numa sociedade relativizante.
A segunda é a pesquisa de Ednilson CLEMENTE e de Rolf Roberto
KRÜGER sobre o tema Viktor Emil Frankl e a Logoterapia – Sua história,
conceitos e aplicações. Os autores apresentam um corte da biografia de Viktor
Frankl, em especial seu período no campo de concetração de Ausschwitz, na
medida em que este é importante para o desenvolvimento de sua concepção
de logoterapia. Os autores apresentam, então, uma conceituação dos principais
elementos constituintes da logoterapia enquanto proposta de abordagem
terapêutica. Discorrem sobre as relações entre logoterapia e teologia pastoral e,
ao final, apontam para possibilidades de aplicação da logoterapia em dependentes
químicos.
No final dessa edição, como de praxe, você encontra as Resenhas,
as Diretrizes para publicações em Vox Scripturae, bem como a listagem de
permutas.
Desejamos às leitoras e aos leitores bom proveito e muitas novas
inspirações na leitura e no estudo desses textos!
Prof. Dr. Claus Schwambach
Editor Chefe de
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional

