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APRESENTAÇÃO
Caro leitor (a)!

Em busca de apresentar reflexões sempre mais consistentes e relevantes, em conexão
com o mundo e as urgências da Igreja, a presente edição traz importantes temas que
ajudam refletir a realidade humana à luz da Teologia. Por isso, os artigos oferecidos nas
mais variadas áreas, nos permite perscrutar o mistério de Deus, recuperar sempre a
unidade do saber teológico e difundir a verdade da fé.
A realidade humana carece de valores que possam resgatar a identidade do ser humano,
chamado a ver objetivamente sua realidade à luz do reinado de Deus. Esse ver significa
o critério de uma consciência que não se acomoda nos parâmetros puramente terrenos e
humanos, mas no mistério da própria vida, no mistério do próprio Deus. Esse esforço
não se acomoda na busca de uma transcendência em si, mas numa transcendência
alcançada pelo caminho da imanência. É a vida no seu vir a ser contínuo, na sua
originalidade de avançar se aperfeiçoando. Eis aqui a identidade do ser humano, prestar
contas desse dinamismo da vida nos três tempos, no tempo do ontem, do hoje e do
sempre.
É no Tempo que o ser humano conhece aquele que está acima de todos os tempos,
Deus. E o fato de Deus se apresentar frente ao homem e de se comunicar, Ele muda o
homem, uma mudança que atinge o âmago da vida. Esse encontro é uma nova
determinação do sujeito consciente e livre, na qual Deus dá a esse sujeito humano o
sentido da vida, como um ato de amor que é conhecimento dinâmico.
Caro leitor (a) que todos possam encontrar, nos nove artigos dessa primeira edição de
2013, elementos importantes para o aprofundamento dos temas acima sublinhados. Ao
mesmo temo, aproveito a ocasião para agradecer pelo tempo em que estive a frente
desta revista eletrônica Espaço Teológico. Espero ter contribuído para dar oportunidade
aos autores que forneceram artigos e resenhas publicados em várias edições. De modo
especial, agradeço aos leitores que, servindo-se desses conteúdos, possam avançar em
suas metas de pesquisas para o bem do pensamento teológico. Obrigado a todos!

Prof. Dr. Cézar Teixeira
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