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EDITORIAL

Estimada leitora, caro leitor de Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional,
Teologia Sistemática e Ética Protestantes em diálogo com a modernidade
e a pós-modernidade. Com esse tema para o DOSSIÊ, três foram os estudos
aceitos. A primeira contribuição é de William Felipe ZACARIAS e Euler Renato
WESTPHAL: A morte de Deus na cultura: aspectos teóricos sobre a profanação
do sagrado na pós-modernidade. Os autores perguntam se existe uma relação
intrínseca entre o Ocidente e a visão de mundo (Weltanschauung) judaico-cristã.
Defendem a tese de que a secularização do protestantismo no Ocidente usufrui
dos benefícios materiais do cristianismo, sem, porém, levar em conta a própria
imaterialidade do fenômeno cristão. Entendem que a pós-modernidade efetua
uma ruptura com tudo aquilo que lembra o cristianismo: a dignidade humana,
a beleza da arte e a noção de história. Com isso, ela retorna à era dionisíaca do
caos, materialidade e hedonismo. Conduzem suas reflexões para as perguntas:
qual é a relevância do Deus nojento da cruz para a pós-modernidade? Como ele
tem sido reinterpretado enquanto loucura? Sem a escatologia, há critérios em um
eterno retorno do mesmo? O artigo representa uma importante contribuição para
a reflexão da relação entre fé cristã e cultura contemporânea. O segundo aporte do
dossiê é de Fernando Cardoso BERTOLDO: A teologia da cruz segundo Jürgen
Moltmann. O autor defende que para Jürgen Moltmann a crucificação de Cristo
representa o abandono de Deus ao sofrimento humano, e que a compreensão
desse abandono conduziria os indivíduos a se libertarem das distorções religiosas,
tendo em vista essa solidariedade de Deus com a dor humana. Bertoldo trabalha
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o conceito de Deus em Moltmann, mostrando que ele não o entende como uma
figura apática e insensível às inquietações humanas. Afirma, a partir de Moltmann,
que a revelação de Deus em Cristo é fundamentalmente a renúncia de ídolos e
de poder. E que Jesus é, simultaneamente, o Deus que se esvazia de poder,
que assume o caminho da cruz no mais profundo desamparo, e o homem que
retrata a autêntica humanidade em um desamparo amparado. O artigo sumariza
e sintetiza as contribuições de Moltmann para o contexto brasileiro. O terceiro e
último aporte é de autoria do teólogo alemão, Oswald BAYER, professor emérito
da Faculdade de Teologia da Universidade de Tübingen: Ética da dádiva. Em
seu artigo, no qual dialoga criticamente com a filosofia da modernidade, em
especial com a tradição kantiana do imperativo categórico, Bayer inicia com uma
aproximação ao tema da ética a partir da filosofia da religião, defendendo uma
compreensão da ética como dádiva categórica. Como contraponto à Kant, Bayer
defende que a dimensão do pré-ético e do estético antecede à dimensão do ético.
Bayer desenha o que é ético dentro dos conceitos de receber e transmitir adiante,
inspirado em 1 Co 15.3. Entende que a ética abrange uma assimetria entre o que
a pessoa recebe e o que ela dá de si. Num segundo momento, Bayer parte para a
explicação teológica da ética, desenvolvendo temas como “realidade da criação
como dádiva”, “entregar e receber a santa ceia”, “Cristo como dom”, “o doarse trinitário”, “o verbo: o processo do dar”, “dádiva e promissão”. Num terceiro
momento desenvolve amplamente o seu conceito de ética da dádiva. O artigo
representa uma importante contribuição de Bayer para a fundamentação teológica
da ética, a partir de um diálogo crítico com a filosofia e a filosofia da religião.
Na seção de ARTIGOS SOBRE TEMAS TEOLÓGICOS E
INTERDISCIPLINARES DIVERSOS encontramos primeiramente duas
contribuições para a subseção TEOLOGIA BÍBLICA DO AT E DO NT. A
primeira delas trata do tema Quem é o “eu” de Romanos 7? Uma breve análise,
de autoria de Jair de Almeida JUNIOR. O autor procura dar uma breve noção a
respeito das principais interpretações sugeridas para o “eu” de Romanos 7.7-25,
a saber, a da personificação da história de Israel, a da trajetória do cristão, a da
biografia de Paulo, a da referência à queda de Adão, e a do “eu” teológico de
Paulo. Almeida Junior aborda ainda a teoria do Lloyd-Jones, de que Paulo trata
de alguém que está em processo de conversão, e a teoria do Não Regenerado.
A segunda contribuição é de Anderson YAN, sobre a Abdicação da liberdade
como exercício do discipulado: reflexões em 1 Co 8.1 – 11.1. O autor defende
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o argumento de que uma leitura atenta de 1 Co 8.1 – 11.1 indica uma habilidade
retórica unindo diferentes temas dentro de uma estrutura A-B-A a fim de lidar com
o risco de quebra da unidade da igreja por meio do mau uso da liberdade.
Na sequência, encontra-se uma contribuição da subseção TEOLOGIA PRÁTICA.
Rodomar R. RAMLOW e Romildo R. RAMLOW desenvolveram um estudo sobre
o tema Plantar e revitalizar ou criar e recriar? Uma análise textual discursiva
do PAMI e da proposta da igreja missional. Os autores procuram compreender a
relação entre plantar e revitalizar igrejas a partir do movimento da igreja missional
em comparação ao criar e recriar comunidades do Plano de Ação Missionária
da IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) – PAMI. Em sua
análise constatam que apesar da IECLB estar em declínio nos últimos anos, o
PAMI, que tem como objetivo recriar e criar comunidades apresenta uma total
harmonia linguística com o discurso sobre plantação e revitalização a partir da
compreensão do conceito missional.
A subseção TEOLOGIA, DIÁLOGO ECUMÊNICO E DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO recebeu um aporte: o cientista da religião Bertram
SCHMITZ, da Universidade de Jena, escreveu uma contribuição sobre o tema Vom
jüdischen Sabbat zum islamischen Freitag – eine religionswissenschaftliche
Auslegung der 62. Sure des Korans: al-dschumu´a („die Synagoge“?). [Do
sábado judaico à sexta-feira islâmica – uma interpretação da 62. Sura do Corão:
al-dschumu´a („a sinagoga“?)] na perspectiva das ciências da religião]. O
autor apresenta primeiramente a concepção do sábado judaico e a da sexta-feira
islâmica, para depois apresentar a compreensão islâmica do sábado judaico. Em
seguida, Schmitz apresenta uma interpretação detalhada da 62. Sura do Corão,
mostrando como ocorreu o processo de transformação do sábado judaico na sextafeira islâmica no contexto da Sura 62 do Corão.
No final dessa edição, você encontra uma Resenha, as Diretrizes para
publicações em Vox Scripturae, bem como a listagem de permutas. Desejamos
às leitoras e aos leitores leituras instigantes e proveitosas!
Prof. Dr. Claus Schwambach
Editor Chefe de
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional
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