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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 sobre o tema O Protestantismo no
passado e no presente. Três foram os artigos aceitos. A primeira contribuição
é de Christopher SPEHR: Martim Lutero e sua Confissão de Esmalcalde. O
autor oferece um esboço da história do surgimento dos Artigos de Esmalcalde no
contexto das discussões da Liga de Esmalcalde, apresenta brevemente o conteúdo
dos Artigos de Esmalcalde, e apresenta os diversos aspectos históricos que são
relevantes em torno da publicação e da recepção dos Artigos de Esmalcalde de
Lutero, que culminaram no acolhimento desses artigos no Livro de Concórdia,
enquanto Escrito Confessional dos luteranos. O segundo artigo é de Jeverson
NASCIMENTO, sobre As diferenças doutrinárias do Calvinismo e do
Arminianismo. Nascimento apresenta os principais enfoques de ambas vertentes e
as contrasta criticamente. O terceiro artigo do dossiê é de Claus SCHWAMBACH,
com o título: A terceira forma de culto em Martim Lutero. Uma perspectiva
protestante acerca do lugar de pequenos grupos caseiros na igreja cristã.
A abordagem apresenta a compreensão do Reformador sobre a assim chamada
terceira forma de culto, encontrada no Prefácio de seu escrito Missa Alemã e
Ordem do Culto de 1526 em sua relevância histórica, teológica e atual. Os aspectos
pontuados por Lutero são interpretados em seus detalhes.
Na seção de ARTIGOS SOBRE TEMAS TEOLÓGICOS E
INTERDISCIPLINARES DIVERSOS encontramos primeiramente uma
contribuição para a subseção TEOLOGIA HISTÓRICA E SISTEMÁTICA.
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Trata-se do artigo Desafios com o conceito do “mal”, enviado por Anderson YAN.
O autor aborda o problema do mal a partir das reflexões de filósofos e teólogos do
passado e do presente, dando ênfase no desafio que o mesmo representa para as
perspectivas teístas. Defende nesse artigo que o fato de existir uma certa resistência
em adotar o termo “mal” para fazer referência a determinados comportamentos
reprováveis não deve excluir a sua força retórica na construção de cosmovisões.
Na sequência, encontra-se uma contribuição da subseção TEOLOGIA
PRÁTICA. Trata-se do artigo de João Carlos de SOUZA e Roger Marcel
WANKE sobre Música e Liturgia na IECLB – Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil. Os autores abordam a questão do lugar da música como
parte da liturgia nas tradições que remontam ao Israel Antigo e ao culto a Deus
no Antigo Testamento. Discorrem, especialmente a partir das cartas paulinas,
sobre o lugar da música como parte do culto das comunidades cristãs primitivas.
Discutem a questão da ausência de orientações bíblicas mais explícitas quanto
ao uso da música na liturgia, que levou a uma diversidade de atitudes quanto à
sua recepção em diversas tradições cristãs, que incluem tanto a sua rejeição pela
Igreja Antiga até o seu uso pedagógico no culto reformatório. Procuram, por fim,
apresentar princípios extraídos da Bíblia e da tradição luterana que devem ser
valorizados para uma prática musical e litúrgica saudável no contexto das mais
variadas tradições de espiritualidade presentes no contexto eclesial da IECLB,
para o qual aplicaram seu estudo.
A subseção TEOLOGIA E INTERDISCIPLINARIDADE recebeu
dois aportes. O primeiro deles é de Ronaldo ERICHSEN e Berenice Soares Bueno
JARDIM: Ciência e fé dialogando em cursos de ciências da vida. O artigo relata
as ações desenvolvidas através de um projeto proposto no campus São Gabriel da
UNIPAMPA, cujo objetivo diante da comunidade acadêmica era levantar, junto aos
estudantes que possuíam convicções religiosas, os pontos de inter-relacionamento
entre religião e ciência que os afetavam. O segundo artigo é de Ramiro D. B. de
MENESES, sobre o tema: Na parábola do Bom Samaritano: a relevância dos
ausentes. Com referência à afirmação de Kant, de que os homens são, in genere,
tanto melhores atores quanto mais civilizados, o autor explora, fazendo uso da
parábola do bom samaritano, a temática da relevância dos ausentes vivenciado em
clínicas, procurando dar uma conotação moral às experiências destes em ambiente
clínico. O autor explora várias relevâncias que encontra na referida parábola, tais
como a plesiológica, a soteriológica e a espancnofânica, tornando essas categorias

Revista Teológica Internacional

frutíferas para o lidar ético com seres humanos em ambientes clínicos.
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.
Desejamos às leitores e aos leitores proveito e crescimento em suas
leituras!
Prof. Dr. Claus Schwambach
Editor Chefe de
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional
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