Apresentação

Estamos iniciando mais um ano acadêmico. O primeiro número da
Revista de Cultura Teológica de 2007, apresenta aos leitores a oportunidade
de refletir elementos relevantes presentes na revelação e na tradição teológico-eclesiástica. Na tentativa de interligar saberes, sobretudo o teológico,
apresenta aspectos que influenciam a dinâmica social.
O Número 58 da Revista de Cultura Teológica, em sua primeira sessão
apresenta um estudo sobre alguns elementos relevantes da relação entre
teologia e solidariedade, amor e amizade na Sagrada Escritura. Esses vêm
articulado á loucura e ao escândalo da cruz de Cristo na religião atual.
Analisa também os aspectos fundamentais da Separação Estado e Igreja no
Brasil. Trata-se da contribuição de diversos autores do Brasil e de Portugal,
os quais apresentam uma elaboração interdisciplinar. É uma abordagem
rica que tematiza a amizade e o amor na Sagrada Escritura interligando
intersubjetividade teológica vista na base da inquietude e do questionamento do agir humano. Associado à essa dimensão está a solidariedade como
vulnerabilidade frente aos desafios a partir de uma hermenêutica do Bom
Samaritano. O estudo sobre a Loucura e o escândalo da cruz de Cristo
na religião atual, evidencia que auxiliada pela psicanálise, na religião atual
emerge a estrutura que transforma a cruz de Cristo em loucura e escândalo. A reflexão sobre Separação Estado e Igreja no Brasil traz a tona os
elementos importantes na relação Igreja e Estado, como também o papel
do episcopado brasileiro no que se refere à pastoral coletiva. A reflexão
teológica por sua vez não acontece isolada de um contexto arqueológico.
Dessa forma um aporte aos conhecimentos da arqueologia do Oriente auxilia
na busca de uma análise autêntica da Bíblia.
Na segunda sessão dedicada ao Direito Canônico, o primeiro artigo
analisa os elementos do novo Código da Igreja de rito latino, mostrando
sua importância pastoral. O segundo reflete sobre A Sé Apostólica Vacante
na vida da Igreja mostrando uma visão geral desde a vocação e missão
do papa ao procedimento de eleição do Romano Pontífice.
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Portanto, trata-se de um estudo rico capaz de contribuir na docência teológica e pastoral. Será útil à todos que se deixam enveredar pelos
caminhos do conhecimento numa religação dos saberes.
A todos aqueles que trilham as veredas do conhecimento, uma
boa leitura.
Profa. Dra. Ir. Maria Freire da Silva
Redatora



Revista n 58.indd 8

Revista de Cultura Teológica - v. 15 - n. 58 - jan/mar 2007

3/14/07 11:19:26 AM

