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Editorial 

 

 

Oferecemos à Igreja neste décimo número de nossa revista, outras comunicações 
apresentadas no Simpósio Acadêmico de Teologia promovido pelo CEA em agosto 
de 2004, além de outros textos. 

 

O tema da “Inclusividade” é abordado corajosamente por Frederico Pieper Pires a 
partir da suspeita de que sua utilização ainda permanece cativa da visão moderna 
e oniabrangente de “vontade de sistema”. Os discursos advogando a 
“inclusividade” seriam, portanto, suspiros desesperados em busca de inclusão das 
diferenças. Isso ocorre não apenas na teologia, mas também na prática litúrgica. 
Cláudio Carvalhaes, na conferência que fez na Jornada Teológica do IAET em 2004 
toca nessa questão, mostrando como nosso conceito de liturgia ainda permanece 
atrelado à visao metafísica antiga. Seguindo os passos de Mark Taylor, Carvalhes 
propõe falarmos agora de a/liturgia. 

 

Na seqüência, Luongo profeticamente chama nossa atenção para as rupturas 
axiológicas da globalização e como as mesmas afetam a vida e a religiosidade nos 
grandes centros urbanos. Sem pretensões de oferecer respostas, seu artigo ao 
invés de conclusivo, é provocativo. Quer nos chamar a atenção para algumas 
perguntas que, no decorrer da vida, tendemos a esquecer. 

 

No artigo seguinte, Luiz Alberto Barbosa compartilha conosco parte de seu projeto 
de pesquisa para o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Católica de 
Goiás. Seu tema aborda a influência da cultura judaica no Brasil. A primeira parte 
do trabalho, aqui transcrita, reproduz a visao teológica que os judeus têm de sua 
história particular.  

 

Os dois últimos textos nada têm a ver com o Simpósio. São, porém extremamente 
atuais para nossos estudos. O conhecido biblista Reginald Fuller contribui para 
nossa compreensão de hermenêutica no anglicanismo com as importantes 
observações de quem, além de grande autoridade no assunto, também tem se 
dedicado ao ensino teológico na Comunhão Anglicana.  

 

Falecido recentemente, James Griffis, deixou grande contribuição para a teologia 
anglicana. O último texto deste número é parte de seu conhecido livro “The 
Anglican Vision”. Em tom testemunhal, Griffis propõe vivenciarmos a liturgia 
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anglicana com coragem, pelo fato de ela contar a estória de nossas vidas como 
Povo de Deus. 

 

Finalmente, publicamos para permanente registro histórico, o Relatório da 
Comissão Especial nomeada pelo Primaz da IEAB, Dom Orlando Santos de Oliveira. 
Entendemos que o presente texto merece ser lido e estudado com carinho por 
todas as instâncias da Igreja. 

 

 Boa leitura a todos. 

 

 Carlos Eduardo B. Calvani 

 Coordenador do CEA 


