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EDITORIAL
Estimada leitora, caro leitor de Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional,
Temos o prazer de fazer chegar a você mais uma edição de nossa revista!
Como a CAPES em seu documento da área da Teologia publicou novas diretrizes
e critérios de qualidade para revistas teológicas, vimo-nos obrigados a inovar mais
uma vez, buscando chegar aos melhores indicadores de qualidade no QUALIS. A
principal inovação consiste em que, a partir da presente edição, Vox Scripturae –
Revista Teológica Internacional passa a ser quadrimestral – serão pelo menos 7
artigos em cada edição, totalizando 21 artigos ao ano. O Comitê Editorial também
redefiniu o foco temático e a política das seções – veja as Diretrizes para publicação
de artigos ao final dessa edição. Uma das seções passa a ser, doravante, a seção
Dossiê, na qual os editores definem um tema e abrem a chamada para artigos
de pesquisadores que queiram contribuir para a temática nominada no dossiê. As
chamadas para artigos a serem publicados a partir de 2017 serão feitas no Portal
online de Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional (http://vox.flt.edu.br)
e enviadas via e-mail para conhecimento das diversas instituições acadêmicas e
de pesquisa.
O DOSSIÊ da presente edição teve por tema Exegese
Veterotestamentária e Judaísmo. Três são os artigos recebidos para o dossiê:
O primeiro aporte, Marido de sangue: uma interpretação de Êxodo
4.24-26 a partir da tradição judaica, é de autoria de Willibaldo RUPPENTHAL
NETO. Como já indicado no título, o autor interpreta Êxodo 4.24-26 a partir
de outros textos do Antigo Testamento e, principalmente, a partir de textos da
tradição judaica rabínica. No contexto de uma abordagem da circuncisão no
Antigo Testamento, ele expõe a conexão desta com a Páscoa, explicitada no
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relato mediante a presença do anjo da morte, e mesmo do sangue, que possui no
texto caráter salvífico. Com base nisso, o autor apresentará uma explicação para
a expressão hatan damin, marido de sangue, a partir de tradições judaicas sobre
Moisés, Zípora e mesmo Jetro.
O segundo texto é de Tiago Abdalla TEIXEIRA NETO: O mito da
“terra populosa”: uma análise do exílio judaico à luz da pesquisa histórica
e arqueológica recente. Teixeira Neto toma como referência uma ideia proposta
por Robert P. Carroll e desenvolvida por Hans Barstad, denominada na pesquisa
de o “mito da terra vazia”, em que a concepção de um território judeu abandonado
com grande parte do povo exilado teria sido uma criação posterior de uma
pequena comunidade judaica zelosa por Sião, que havia retornado de Babilônia.
O autor entende que, conforme essa teoria, a sociedade em Judá teria continuado
funcionando normalmente com seus camponeses, artesãos, comerciantes e
funcionários do Templo. Assim, ele aponta para estudos recentes, que têm
questionado essa hipótese e indicado – por meio de evidências arqueológicas,
documentais e demográficas – um evento marcante na história de Israel que pode
ser identificado com o exílio e a destruição apresentados na Bíblia Hebraica. Com
base nessas abordagens, Teixeira Neto apresenta essas descobertas e pesquisas
recentes de forma panorâmica e procura demonstrar de que modo elas iluminam
a compreensão do que significou, de fato, a destruição de Judá e o exílio da
população daquela terra no século VI a.C..
A terceira contribuição é de Isaac MALHEIROS, com o artigo intitulado
Hebreus e o santuário no céu. Como ocorre com as abordagens anteriores,
Malheiros também nos remete ao estado atual da pesquisa nessa temática. Ele
parte do conceito de um santuário/templo celestial, que é bem atestado na literatura
judaica helenística, na apocalíptica, nos textos de Qumrán e no AT. Através do
método da revisão bibliográfica, e da análise de algumas fontes primárias, o autor
apresenta uma avaliação de um dos possíveis backgrounds conceituais de Hebreus,
que revelará que a posição santuário no céu, presente na literatura apocalíptica
judaica e no AT, é mais facilmente justificável que a posição santuário como
cosmos, associada com o judaísmo helenístico platônico. O resultado a que chega
atesta ainda que a estreita relação entre Hebreus, a literatura apocalíptica judaica e o
AT torna possível concluir que Hebreus reflete o conceito de um santuário celestial
real (não metafórico), no céu (não cosmológico), com dois compartimentos, e em
funcionamento.
A próxima seção é a de ARTIGOS SOBRE TEMAS TEOLÓGICOS
E INTERDISCIPLINARES DIVERSOS. Encontramos, inicialmente, duas
contribuições da subseção TEOLOGIA HISTÓRICA E SISTEMÁTICA.
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O primeiro é de autoria de Sabrina Alves de Jesus da SILVA KRÜGER
e Euler Renato WESTPHAL: O Estado laico e a secularização da Reforma
protestante: aspectos sobre os fundamentos teológicos da cultura de liberdade
do Estado moderno. Os autores mostram nessa abordagem as relações existentes
entre o Estado Laico e o Estado Secular em Lutero. O Estado laico é definido
e conceituado, segundo Silva Krüger e Westphal, como um Estado baseado
na tradição cristã, assim como é moldado pelas Escrituras, através de suas leis
jurídicas e normas da sociedade. Esta perspectiva de Estado baseado na tradição
protestante é visível, segundo eles, a partir de Lutero, que expõe os dois reinos. O
Reino temporal que limita os não cristãos à boa convivência e protege os cristãos,
e o atemporal que refere-se aos verdadeiramente cristãos que vivem e cumprem as
leis do Estado de forma nada custosa a partir do agir do Espírito de Deus. A partir
disso, os autores distinguem entre laico e laicismo, e insistem na necessidade
de que se perceba que no transfundo do que se deveria entender por laico está
justamente esta tradição cristã.
O segundo aporte é de autoria de Claus SCHWAMBACH: Sobre justiça
de gênero e ideologia de gênero – Propostas para um diálogo. Trata-se de um
artigo oriundo de uma palestra feita em evento pelo autor, no qual ele apresenta
argumentos em defesa do caráter ideológico da assim-chamada perspectiva de
gênero. A abordagem contempla uma avaliação de diversas publicações do contexto
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil pelo autor, com as quais ele
entabula um debate. Schwambach tenta mostrar que a luta pelos direitos humanos,
em especial, pelos direitos da mulher, pode e deve ser travada prescindindo da
categoria de gênero e prescindindo do enfoque dado na Declaração e Plataforma de
Ação de Pequim (1995). Como alternativa, ele propõe que o tema seja entendido,
recorrendo-se apenas para os textos fundamentais da Carta de Direitos Humanos.
A argumentação aponta para a fragilidade do discurso eclesiástico em favor da
justiça de gênero, por pressupor um conceito problemático, ideológico, de gênero.
O autor finaliza propondo que se fale de justiça social para homens e mulheres
em lugar de justiça de gênero. O artigo reflete algo do estado das discussões e da
polêmica sobre esse assunto no âmbito acadêmico e eclesiástico luterano.
Por fim, a subseção A TEOLOGIA PRÁTICA recebeu duas
contribuições.
A primeira: William Fabrício KREITLOW e Klaus Andreas STANGE
oferecem um excelente estudo sobre as Dimensões do louvor. No intento
de aprofundar a compreensão do que vem a ser louvor, os autores pesquisam
e exploram as principais palavras hebraicas utilizadas nas Escrituras como
sinônimos de louvor. Nessa análise, detectam um padrão no ato de louvar: (1)
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Deus age poderosamente em favor de seu povo; (2) o povo responde com gratidão
e louvor; (3) Deus aceita os atos de adoração de seu povo. De acordo com este ciclo
e com a análise dos vocábulos os autores afirmam que louvor é reconhecimento
da divindade e soberania de Deus como também é reconhecimento da finitude e
pecaminosidade humana. Em seguida, mostram o desenvolvimento histórico da
noção de louvor como música, desde a instituição por Davi e a continuidade por
Salomão, passando por um resgate com Ezequias e, posterior canonização pela
comunidade pós-exílica.
A segunda contribuição é de autoria de Bruno Bernardi HINTZ e de
Paulo Afonso BUTZKE: A prática do jejum na espiritualidade cristã. Segundo
os autores, o jejum é um exercício espiritual que aparece na Bíblia e foi praticado
ao longo da história da Igreja, porém é assunto pouco debatido nas comunidades
cristãs atuais, havendo muitas perguntas em aberto sobre a questão. Embora o jejum
esteja presente em diversas religiões, os autores optam por centrar sua pesquisa
no seu significado para a fé cristã, na intenção de oferecer respostas às perguntas
sobre este tema a partir de uma perspectiva bíblica. Para tal fim, num primeiro
momento os autores empenham-se em apreender a visão que o Antigo Testamento
e o Novo Testamento têm sobre o jejum. Em seguida, fazem uma análise do jejum
ao longo da história da Igreja, de como acontecia e para quais fins era empregado
desde a igreja antiga até a Reforma, passando pelos monges e monjas do deserto e
pelos mosteiros. Por fim, abordam a questão do lugar do jejum na espiritualidade
cristã, e em que o jejum diz respeito aos cristãos no mundo atual.
No final dessa edição, você encontra as Resenhas, as Diretrizes para
publicações em Vox Scripturae, desta feita, em versão atualizada e revisada, bem
como a listagem de permutas.
Desejo-lhe leituras e reflexões instigadoras, nas quais você consiga unir
crescimento no conhecimento teológico e crescimento espiritual!
Prof. Dr. Claus Schwambach
Editor Chefe de
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional

