APRESENTAÇÃO
O momento atual tem sido palco de tentativas de busca de unidade
e de novas relações entre as religiões. O número 52 da Revista de Cultura Teológica, em sua primeira sessão, traz presente a reflexão sobre as
relações entre as Igrejas, a busca de unidade e de diálogo inter-religioso.
Ainda apresenta a tentativa de ligação entre literatura e religião entre espiritualidade e liturgia.
Nessa perspectiva, Dom Cláudio Cardeal Hummes conduz o leitor a
uma reflexão memorável sobre o diálogo católico-judaico na Arquidiocese de
São Paulo através do tema: “ As Relações judaico-Católicas em São Paulo”.
Próximo a essa reflexão vem o Mons. Michael L. Fitzgerald que, partindo
da “ Declaração Nostra Aetate...; analisa o pluralismo religioso como um fator
que sempre existiu, embora o momento atual o torne mais evidente. Daí a
necessidade de unidade entre as religiões através do diálogo e do respeito.
O Prof. Dr. Pe. Valeriano dos Santos Costa tenta relacionar espiritualidade e
liturgia buscando a unidade da pessoa em Jesus Cristo. O Prof. Dr. João L.
C. Júnior traz uma reflexão sobre: Raízes Religiosas da Palavra “ Paz” um
olhar a partir das Sagradas Escrituras Judaico-Cristãs, num diálogo entre a
paz e a Justiça. O Prof. Dr. Carlos R. C. Filho, provoca um diálogo entre
teologia e literatura de cordel, apontando elementos religiosos presentes na
literatura popular nordestina no contexto de cordel. O Prof. Dr. Pe Ney de
Souza, com o tema “A Doação Pontifícia das Índias”, nos introduz no debate realizado no mundo medieval partindo da relação espiritual e temporal.
Com o título “ Territórios Indígenas e Conflitos Políticos...”;Enrique A. Nacher
apresenta uma tentativa de diálogo com as legítimas aspirações do povo
miskito, onde a presença missionária da Igreja descobre importantes desafios.
A sessão de Direito Canônico apresenta uma tentativa de unidade
entre os elementos fundamentais da “ Instrução Dignitas Connubii” sua contribuição, seus desafios através do Ms. Edson Sampel, que analisa como
contribuição de Jurisprudência rotal bem como das interpretações autênticas.
O segundo artigo, a Ms Ana Lúcia S. S. Treccalli analisa a questão da “
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Unidade e a Indissolubilidade do Matrímônio...” numa inter-relação entre
sagrada escritura e o magistério da Igreja.
Aos leitores desejamos uma boa leitura.
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