APRESENTAÇÃO
Estamos iniciando um Novo Ano, e com ele, acolhemos o desafio e a
ousadia de pensar a religação da teologia com a universidade, sem contudo,
perder sua dimensão eclesial.
Sem dúvida, assim como a teologia é presença indispensável na
comunidade eclesial, o é também nas universidades. Indiscutivelmente
eclesial, a teologia ultrapassa os espaços religiosos confessionais, para se
fazer presente no cotidiano da Sociedade. O pensar teológico está ligado
às necessidades mais profundas do ser humano. Portanto, é essencial que
a teologia seja articulada ao discurso científico.
Os artigos que compõem este número evidenciam essa realidade. A
pesquisa e o ensino da teologia precisam ganhar asas no diálogo com a
sociedade e outros saberes nas universidades.
O número 54 da Revista de Cultura Teológica, em sua primeira sessão,
traz presente uma reflexão sobre alguns elementos relevantes em preparação
ao Congresso Eucarístico Nacional, através do comentário à encíclica “Eclésia De Eucharistia”, com o tema: “A Igreja Que Vive da Eucaristia” , feita
por Dom Benedito Beni dos Santos. O Prof. Dr. João Décio Passos estuda
a “Teologia Que Fala À Universidade”, mostrando a relação entre teologia
e universidade, inter-ligando o discurso teológico e o discurso científico.
Em seguida, o Prof. Dr. Pe. Pedro Iwasita, com o tema: “Contexto Eclesial
da Missão na América Latina e o Desafio da Missão Para a Vida religiosa
Missionária”, reflete sobre a teologia em seu contexto eclesial missionário,
partindo do termo “aggionarmento” e diálogo da Igreja com o mundo de
hoje. A reflexão teológica vem também contextualizada na celebração litúrgica
através do estudo do Prof. Dr. Pe. Valeriano dos Santos Costa: “O Espaço
Litúrgico Em Sua Sacramentalidade Pascal”. Alyson Augusto Padilha faz um
estudo da teologia da criação, enquanto reflexão, que retoma sempre a fonte
bíblica, entendendo os elementos primordiais desde a Teologia da Aliança.
A segunda sessão dedicada ao Direito Canônico traz o primeiro artigo
do Prof. Dr. Côn. Martin Segú Girona, analisando elementos importantes
do Código de Direito Canônico: “ Pequena Visão de Conjunto da Primeira
Parte do Livro VII e Sua Importância Para o Processual”. O segundo artigo
do Prof. Dr. Pe. João Carlos Orsi, analisa “O Direito do Bispo de Impor TriRevista de Cultura Teológica - v. 14 - n. 54 - jan/mar 2006
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butos e Seus Fins”. Destaca os aspectos relevantes, tais, como o espírito
de comunhão das necessidades apostólicas da Igreja universal e particular.
Portanto, o número 54 da Revista de Cultura Teológica, tem como
objetivo estudar o papel da teologia tanto na universidade, quanto em seu
contexto eclesial, missionário e litúrgico.
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