Apresentação

Como nova equipe de redação, temos a alegria de apresentar o segundo
número da Revista de Cultura Teológica de 2009. É com satisfação que o
fazemos, sempre na certeza de contribuir com as buscas e os interesses
de nossos leitores/as.
Iniciamos com dois artigos de cunho teológico-litúrgico que por se complementarem, achamos por bem apresentar no mesmo número desta revista.
Trata-se de reflexões apaixonadas de quem tem a alma de poeta e coração
de pastor. Contudo, seus autores são verdadeiros cientistas e escrevem a
partir da prática iluminada pela pesquisa feita por longos anos em Juazeiro
do Norte, a respeito das Romarias que ali descrevem uma página relevante
da história do povo nordestino e da memória do Pe. Cícero Romão Batista e
da Beata Maria de Araújo. O aspecto teológico, antropológico e psicológico
tem grande relação com a dimensão litúrgica que estes artigos propõem
analisar de forma competente.
Uma pesquisa de cunho bíblico sobre o serviço como essência da vida
cristã, ajuda-nos a entender a exigência que Jesus faz aos discípulos de
ontem e de hoje a respeito da conformação de suas vidas ao Reino, o que
redunda em serviço fraterno.
Nas vozes proféticas detectamos esse clamor, de uma forma ou de
outra. Isto se dá tanto no estudo sobre o profetismo bíblico, enquanto
definição do ser e da missão do profeta, como em cada profeta concreto,
como Miquéias, em cujo texto analisado em um artigo, aparece claramente
o coração de um homem apaixonado pelo Messias, concebido não tanto
como rei, mas como um servidor.
O profetismo e os profetas são exemplos concretos de serviço e de
entrega ao projeto de Deus. É interessante notar como o Cristo encarna tais
profecias com a propriedade que os Evangelhos lhe dão. Tanto Jesus Cristo
como a Igreja, têm laços íntimos com o profetismo bíblico.
No contexto do ano paulino, há dois artigos relevantes. Um sobre o “ser
em Cristo” como princípio fundante da eclesiologia paulina. Vemos aí não só
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uma espiritualidade, mas sobretudo uma forma de ser Igreja, que na verdade
é o prolongamento do Corpo de Cristo. O outro artigo expõe a cristologia
paulina, de forma profundamente compreensível. É uma cristologia que vai
direto ao centro, ou seja, à pessoa de Jesus Cristo, o Messias, como ponto
de partida e chegado do Reino de Deus.
Um estudo sobre o Ano Catequético Nacional de 2009 ajuda-nos a
compreender a dimensão teológica desta proposta da Igreja do Brasil e nos
possibilita incrementá-la com a profundidade exigida.
Também um estudo sobre a evangelização fundamental e seu caráter
querigmático capacita-nos a compreender a força do Evangelho em todos os
tempos e a necessidade da sua pregação em nossa realidade pós-moderna,
globalizada, de um lado, e fragmentada como nunca, de outro lado.
Por fim, um estudo bíblico sobre o a primeira invocação do Pai Nosso
coroa as reflexões que esta revista traz.
Desejamos que todos esses estudos sirvam para o enriquecimento
dos(as) nossos(as) leitores e leitoras, além de ser uma contribuição ao
pensamento teológico, como instrumento a serviço da pastoral da Igreja.

Pela equipe de redação.
Prof. Dr. Pe. Valeriano dos Santos Costa.
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