APRESENTAÇÃO

A Revista de Cultura Teológica apresenta aos leitores a oportunidade
de refletir elementos relevantes da literatura e sua relação com a teologia.
Num estilo capaz de fascinar, nos introduz nos labirintos do pensar teológico,
consciente do espaço e do compromisso de teologizar.
O Número 55 da revista de Cultura Teológica, em sua primeira sessão,
traz presente uma reflexão sobre alguns elementos marcantes da relação
entre teologia e literatura. O Prof. Dr. Côn. Antônio Manzatto reflete com
precisão "o referencial antropológico do discurso literário..." como local onde
repousa o interesse teológico com "Um Certo Desejo de Liberdade". Em
seguida o Prof. Dr. Matthias Grenzer estuda as questões da beleza literária
no mundo bíblico numa perspectiva religioso-ética, através do tema: "Em
Defesa da Criança (Ex 1,15-2,10). O Prof. Dr. Pe. Ney de Souza com o
tema:"Ação Católica, Militância Leiga no Brasil", traz à tona o desenvolvimento das atividades e práticas do laicato pela iniciativa de Pio IX ao criar
a Ação Católica". Revisitando o estilo literário bíblico, o autor Fábio Py
Murta de Almeida estuda "Coisas de Criança" fazendo uma leitura de Dt
5.12-15. O Prof. Dr. Pe. José Raimundo de Melo reflete sobre "Eucaristia,
Cume e Fonte da Vida Cristã", trazendo presentes elementos relevantes na
celebração. O Prof. Dr. Mons. Tarcísio J. Loro apresenta "Perspectivas Para
Pastoral Urbana", partindo do pressuposto de que o conhecimento da cidade
é importante para a ação pastoral.
Na segunda sessão dedicada ao Direito Canônico, o primeiro artigo do
Prof. Côn. Dr. Martin Segú Girona, Distribuição das causas e procedimentos
na aplicação da justiça eclesiástica. Prof. Dr. Pe. Rubens M. Zani analisa,
através do tema Igrejas Orientais Católicas...", o conceito de Igreja "SUI
IURIS" e sua estrutura sinodal.
A todos aqueles que gostam do universo teológico, uma boa leitura.
Profa. Dra. Ir. Maria Freire da Silva
Redatora
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