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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 Estudos exegéticos do Antigo
e do Novo Testamento. Três foram os artigos aceitos. A primeira contribuição é
de Leonardo Agostini FERNANDES: Aborto justificado? O equívoco da leitura
e da interpretação espúria de Ex 21.22-25; Nm 5.11-31; Sl 139.16. Agostini
Fernandes toma três dos textos do AT utilizados em discussões contemporâneas
em torno do aborto e os submete a uma análise bíblico-teológica. Ele parte do
texto hebraico e apresenta quatro traduções que são referências e muito usadas
nos meios religiosos e acadêmicos. Efetua, na sequência, uma tradução e uma
análise pessoal, em responsabilidade teológica própria, dos textos em questão.
A partir da sua contextualização literária, oferece um breve comentário. Agostini
Fernandes demonstra, a partir da compreensão desses textos, que, quando leituras
e interpretações são feitas com base apenas em traduções, e não nos textos da
língua original, surgem equívocos de leitura e interpretações espúrias do texto
bíblico. O segundo artigo é de autoria de Luciano Azambuja BETIM: Aspergir
ou causar temor às nações? A missão do servo em Isaías 52.15. No contexto
do quarto cântico do servo de Deus em Isaías 52.13-53.12, Betim ocupa-se em
seu artigo com uma questão específica ligada a Is 52.15a, cuja sentença diz: “de
igual modo ele aspergirá muitas nações”. O autor parte do fato de que essa frase
apresenta uma dificuldade de tradução no verbo yazzeh, que poderia ser traduzido
tanto como aspergir quanto como causar temor às nações. Dialogando com
biblistas procedentes do protestantismo histórico, o autor defende que duas são
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as possíveis traduções: “aspergir” ou “assombrar”, procurando demonstrar que a
primeira delas é, em sua opinião, a mais coerente com o texto hebraico. O terceiro
artigo do dossiê é de autoria de Rainer RIESNER: “O que pode vir de bom de
Nazaré?” (João 1.46). Arqueologia e história da terra natal de Jesus. Riesner
sumariza os resultados da pesquisa arqueológica e histórica recente em torno da
cidade de Nazaré. Defende, com base nesses resultados, que Nazaré foi fundada
no séc. 1 a.C., e que o nome foi escolhido por um clã davídico de acordo com
o termo “broto” (nezär) de Isaías 11.1, expressando sua esperança messiânica.
Riesner comprova ainda que Jesus viveu por cerca de trinta anos em um lugar
judaico piedoso, onde as escrituras eram lidas na sinagoga e as tradições hebraicas
eram valorizadas.
Na seção de ARTIGOS SOBRE TEMAS TEOLÓGICOS E
INTERDISCIPLINARES DIVERSOS encontramos primeiramente duas
contribuições para a subseção TEOLOGIA HISTÓRICA E SISTEMÁTICA. A
primeira delas trata do tema Luther on Greek Grammar, de autoria de Matthew
OSEKA. O autor analisa o domínio de Lutero da gramática grega no contexto de
compêndios gramaticais e léxicos que estavam à sua disposição à época. Também
estuda como Lutero utilizou percepções gramaticais dos pais da igreja e dos
exegetas dos séculos XV e XVI. O estudo representa uma importante contribuição
para a análise das bases linguísticas do trabalho exegético-teológico de Lutero. A
segunda contribuição é de Dietrich KORSCH, sobre A cruz de Jesus Cristo e a
salvação dos seres humanos. Korsch discute nesse artigo a problemática moderna
das interpretações da morte de Jesus que despontaram principalmente no contexto
europeu desde o Iluminismo, em crítica às fórmulas doutrinárias da igreja a respeito
da morte de Jesus. Ele aborda inicialmente os problemas que surgem naquelas
proposições tradicionais que tentam entender a morte humana em si. Partindo
da compreensão da vida e da morte humana, tenta-se, em seguida, de avaliar as
condições de se conseguir uma compreensão da morte de Jesus adequada com a
autocompreensão moderna. Com base nesse critério, são avaliados três modelos
de interpretação usualmente utilizados, visando identificar nessa análise seus
pontos fortes, mas também seus pontos fracos. Por fim é esboçada uma imagem
de Jesus que une o sentido de sua vida histórica-terrena com o seu sentido eterno e
divino, no horizonte hermenêutico maior da autocompreensão moderna.
Na sequência, encontra-se uma contribuição da subseção TEOLOGIA
PRÁTICA. Samuel SANCHES escreve sobre o tema Aconselhamento pastoral
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pré-nupcial. Uma proposta preventiva ao divórcio. O autor trata, a partir de uma
pesquisa bibliográfica, da preparação pré-nupcial de casais como ação preventiva
ao divórcio. Analisa a questão das novas famílias e casamento na atualidade; os
fatores geradores de crises e divórcio; e apresenta uma proposta de aconselhamento
educativo pré-nupcial preventivo ao divórcio. Os resultados aos quais o autor
chega em sua abordagem, indicam que um programa de aconselhamento pastoral
educativo preventivo para nubentes deve ter como horizonte temas tais como:
1) O que é a conjugalidade? 2) Dependência emocional 3) Orientações sobre
sexualidade 4) O papel das finanças na vida conjugal 5) Criação de filhos 6)
Infidelidade no mundo virtual. O tema possui indubitável relevância prática para
as instituições religiosas e igrejas cristãs, fornecendo impulsos para a abordagem
do tema.
A subseção TEOLOGIA E INTERDISCIPLINARIDADE recebeu
um aporte: Fernando Cardoso BERTOLDO escreveu sobre Freud e a religião.
O artigo discute a relação de Freud com a religião, com o propósito de apresentar
a origem do monoteísmo judaico e cristão e o desenvolvimento da gênese do
fenômeno religioso segundo Freud, dentro da perspectiva da neurose obsessiva. O
autor aponta para possibilidades da teologia explorar perspectivas da psicanálise,
o que ele faz através de uma breve exposição do diálogo entre Sigmund Freud e
Oscar Pfister, tendo em vista que esse diálogo mudou a história do diálogo entre
a Psicanálise e a Religião. Bertoldo defende que Freud ficou restrito a observar
a religião sob a perspectiva da neurose obsessiva e não contemplou as possíveis
contribuições que a psicanálise poderia proporcionar para a teologia no que diz
respeito ao conceito de maturidade cristã, seguindo impulsos que o autor detectou
na recepção de Freud feita por Pfister.
No final dessa edição, você encontra uma Resenha, as Diretrizes para
publicações em Vox Scripturae, bem como a listagem de permutas e a Nominata
de assessores ad hoc na revisão por pares (pareceristas) que atuaram nos 3
números da edição de 2018 de nossa revista.
Desejamos às leitoras 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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