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EDITORIAL
Estimada leitora, caro leitor de Vox Scripturae – Revista Teológica
Internacional,
A presente edição de nossa revista tem por característica especial o fato
de, em seu DOSSIÊ, coletar aportes, advindos de vários cantos do globo, que
reflitam sobre a Reforma, à luz do ano do jubileu da Reforma em 2017. O tema
definido para o dossiê é Perspectivas da Reforma para o séc. XXI, sendo que
cinco foram os artigos aceitos.
A primeira contribuição é de Sarah Hinlicky WILSON: Martin Luther
and women. A autora oferece uma visão panorâmica da visão de Martim Luther
sobre as mulheres, com especial atenção em sua vontade ilegal em favor de sua
esposa, e sua discussão sobre homens e mulheres no comentário tardio de Gênesis.
Apresenta, ainda, três mulheres que responderam às reformas de Lutero e viveram
sua fé cristã em conformidade com a mesma: Catarina von Bora, Elisabeth
Cruciger e Argula von Grumbach, rastreando seus papéis privados ou públicos na
expressão da fé.
O segundo artigo do dossiê é de Gerson Joni FISCHER: Sacerdócio
universal dos cristãos e ministério da igreja. Apreciações balizadas na teologia
de Martinho Lutero. Fischer pesquisa, em diversas obras do Reformador, se os
serviços que a igreja ordena para o seu funcionamento emergem unicamente do
sacerdócio comum aos que creem. Defende a hipótese que não é possível encontrar
justificativa que ateste outro fundamento para o ministério eclesiástico, e afirma
que o sacerdócio dos cristãos advém do sumo sacerdote Jesus. É dádiva, por Deus
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instituído para o seu louvor; é participação no ministério de reconciliação. Ser
cristão corresponde a nascer sacerdote pela fé. Defende, ainda, que o ministério
atribuído a determinadas pessoas não comunica às mesmas poder superior, pois o
serviço de apoio mútuo à vivência da fé não é limitado a estas. Fischer mostra que,
para Lutero, toda espécie de ministério emerge do Sacerdócio Universal. Assim,
o estudo de Fischer é uma relevante contribuição para a compreensão da relação
entre sacerdócio e ministério em Lutero, embasada em detalhada análise de fontes
primárias.
O terceiro aporte do DOSSIÊ é de autoria de Wilhelm SELL, intitulado
Contribuições da hermenêutica luterana para uma teologia gravitacional. O
autor reflete sobre a questão hermenêutica, procurando apresentar a posição do
Reformador Martin Luther a respeito. Mostra, em diálogo com várias obras da
pesquisa luterana contemporânea, em especial brasileira, como Lutero rompeu
gradativamente com o jeito medieval de interpretar as Escrituras, e como optou
por uma leitura mais cristológica das Escrituras, e de toda realidade. A partir disso,
Sell procura perceber a contribuição da hermenêutica luterana cristocêntrica, que
coloca Cristo no centro, partida e chegada, para a interpretação da Escritura e de
toda realidade. Defende a tese de que Cristo é centro gravitacional necessário para
todo empreendimento teológico, e de que, a partir desse referencial, é possível
empreender automaticamente uma crítica às teologias contextuais que flutuam, a
partir da guinada antropológica do helegianismo de esquerda, em torno do próprio
ser humano.
A quarta contribuição do DOSSIÊ é de Sabrina Alves de Jesus da Silva
KRÜGER e Euler Renato WESTPHAL, sobre o tema: Um povo religioso em
um estado laico: contribuições da Reforma protestante para a tolerância no
espaço secular. Os autores refletem sobre a questão das relações entre Igreja e
Estado. Iniciam expondo a compreensão de Estado laico encontrada na teologia da
Reforma, mais especificamente em Martinho Lutero, com sua típica distinção dos
dois reinos (Igreja e Estado). Em seguida, exploram a compreensão de Habermas,
que a partir de Kant desenvolve uma compreensão de Estado democrático que,
segundo os autores, igualmente distingue entre comunidade de fé (Igreja) e
comunidade ética (Estado). Os autores procuram, então, mostrar que, no Brasil,
essa distinção se torna problemática pelo fato de haver uma tendência a confundir
o Estado laico com um Estado declaradamente ateu. Assim, o estudo contribui
para uma compreensão de tolerância no espaço secular a partir dos referenciais da
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Reforma protestante.
O quinto e último aporte do dossiê é de autoria de Rainer RIESNER:
Justificação pela fé – Quão cedo? Uma contribuição cronológica e exegética
para o jubileu da Reforma. O autor discute a questão da data do surgimento da
doutrina da justificação paulina. Ele defende o surgimento do livro de Gálatas
já em torno do ano de 48, ainda antes do Concílio dos Apóstolos (Atos 15), e
entende que a doutrina da justificação, que se mostra especialmente clara em Gl
2.16a (“Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé
em Jesus Cristo”), foi desenvolvida por Paulo não apenas a partir da reflexão
teológica própria, mas também a partir de tradição já herdada, quem sabe já da
própria comunidade primitiva de Jerusalém, que haveria de ter desenvolvido uma
compreensão de justificação que se distinguisse da dos essênios. Riesner mostra
que aspectos centrais da compreensão paulina remontam a tradições jesuânicas, na
medida em que Jesus teria se autocompreendido a partir de Is 53.11 como o servo
sofredor messiânico. Assim, Riesner demonstra que a teologia da justificação já
foi desenvolvida muito cedo por Paulo e remonta a tradições da igreja primitiva de
Jerusalém e a tradições jesuânicas. Seu estudo é uma importante contribuição para
o desenvolvimento da teologia paulina, nesse caso, sua teologia da justificação.
Na seção de ARTIGOS SOBRE TEMAS TEOLÓGICOS E
INTERDISCIPLINARES DIVERSOS encontramos uma contribuição para a
subseção TEOLOGIA BÍBLICA DO ANTIGO E DO NOVO TESTAMENTO.
Trata-se do artigo de Werner WIESE: Paulo, o poder de Deus e o poder de
“Roma”. Leituras e releituras a partir de Rm 13.1-7. O autor aborda uma série
de questões candentes, discutidas na pesquisa em torno do texto em questão, tais
como: o uso do texto para sustentar uma teoria de Estado de acordo com a vontade
de Deus; o uso do texto para legitimar o status quo que, na maioria das vezes,
favorece uma parcela pequena da população e submete a maioria a condições de
vida precárias; e o uso do texto como prova material de um apóstolo conivente
com o poder público romano e, quando comparado com outros textos do próprio
Paulo, traz à tona sua incoerência e identidade dividida entre poderes e interesses
distintos. Com base na abordagem exegética do texto, Wiese dialoga criticamente
com essas releituras e desenvolve sua própria proposta a respeito, nisso consistindo
sua contribuição para esse debate.
Na sequência, encontra-se uma contribuição da subseção TEOLOGIA
HISTÓRICA E SISTEMÁTICA, de autoria do renomado pesquisador de Lutero
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e professor emérito de teologia sistemática da Universidade Eberhard Karls de
Tübingen, Alemanha, Prof. Dr. Oswald BAYER: Was den Glauben am Leben
hält oder: Worauf es ankommt (Port.: O que mantém a fé viva, ou: O que
realmente importa). Trata-se de uma palestra não publicada, gentilmente enviada
e cedida pelo autor, ministrada na cidade de Täbingen, Alemanha. O aspecto
relevante desse texto é que nele encontra-se, segundo palavras do próprio autor,
uma espécie de testamento ou legado teológico. Bayer aponta para o que, teológica
e existencialmente falando, realmente importa na teologia cristã. Dimensões
fundamentais da teologia de Bayer, que é um dos grandes teólogos sistemáticos, e
um dos mais conhecidos pesquisadores de Lutero e de J. G. Hamann do séc. XX.
Ênfase especial recai sobre a dimensão da fé que brota do ouvir da Palavra de Deus
e sobre a dimensão da palavra divina que dá sustento na hora da provação. Um
texto que pode ser considerado, nesse sentido, especialmente relevante para todos
aqueles que se dedicam ao estudo da vida e da teologia de Oswald Bayer.
No final dessa edição, você encontra uma Resenha, as Diretrizes para
publicações em Vox Scripturae, desta feita, em versão atualizada e revisada, bem
como a listagem de permutas.
Desejamos às leitoras e aos leitores boas e proveitosas leituras!
Prof. Dr. Claus Schwambach
Editor Chefe de
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional

