Apresentação

Estamos concluindo mais um ano letivo. E ao término de nossos trabalhos e estudos, apontamos para o ano de 2007, apresentando aos leitores
nossa última Revista de Cultura Teológica em 2006. A mesma traz alguns
estudos na perspectiva bíblico-teológico e filosófico e a sessão de Direito
Canônico.
O número 57 da Revista de Cultura Teológica, em sua primeira sessão, traz presente um estudo sobre aspectos importantes do pensamento
nietzschiana, no que se refere a crítica da religião na perspectiva da América Latina. O Prof. Dr. Pe. Edélcio Ottaviani traz uma contribuição nesse
aspecto através: “Moral dos Escravos e Alienação e sua relação com a
práxis da Libertação”. O Prof. Ms. Pe. Osmar Cavaca analisa “ As Bases
Antropológicas do Diálogo”, mostrando a que o diálogo religioso constitui
um dos desafios mais relevante tanto para a dimensão eclesial como para
a civilização humana. Em seguida a Profa. Dra. Ir. Maria Freire da Silva,
reflete a importância da articulação entre teologia trinitária e ecologia, o
meio ambiente, colocando em relevo:
O Prof. Dr. Matthias Grenzer apresenta um estudo exegético de Gn
18,1-15, destacando a beleza literária, o contexto sócio-histórico do mundo
narrado e as dimensões teológicas do texto bíblico, articulando o esforço
intelectual e a experiência espiritual do ser humano. Em seguida, a Ms.
Hilda Turpo Hancco faz uma análise literária do texto bíblico de Marcos
10,46-52 sobre a cura de Bartimeu. Fazendo uso dos métodos exegéticos e
hermenêuticos tenta evidenciar as experiências de Bartimeu que reflete uma
história de exclusão, de grito, de resistência e de esperança em relação ao
exercício de sua autodeterminação e seu testemunho de fé.
O Ms. Pe. Paulo de Abreu reflete os “Pressupostos para uma experiên
cia evangelizadora inculturada”, com o objetivo de analisar a experiência
evangelizadora da Igreja em Moçambique, mas especificamente o processo
de evangelização realizado junto às comunidades da etnia Sena durante a
primeira década do fim da Guerra Civil Moçambicana, de 1992 a 2002.
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A segunda sessão de Direito canônico traz os estudos: com Prof. Dr.
Pe. João Carlos Orsi, “Os Escrutínios Acerca da Idoneidade dos Candidatos às Ordens Sagradas”, mostrando a relevância desses para o exame do
candidato no que se refere irregularidades e impedimentos. O Prof. Dr. Côn.
Martin Segú Girona, organiza um estudo sobre “Assédio Sexual - Pedofilia
enquadramento legal direito penal e direito civil: possibilidade de defesa
ação de indenização”.
Prezados leitores, autores, vocês que estiveram conosco em 2006,
agradecemos o intercâmbio, o compartilhar, toda contribuição. A todos desejamos um Feliz Natal e abençoado Ano Novo, pleno de realizações e
inter-ligações de saberes e evolução no pensar teológico. Que o dinamismo
natalino traga a paz mundial.

		



Profa. Dra. Ir. Maria Freire da Silva
Redatora

Revista de Cultura Teológica - v. 14 - n. 57 - out/dez 2006

Revista n 57 ok.indd 8

29.11.06 10:21:36

