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APRESENTAÇÃO
Presentation

INTERPELAÇÕES À IGREJA
Interpellations on the Church

E

m cada época, a Igreja enfrenta desafios. Cada momento da história
traz interpelações diferentes para a vida eclesial, com repercussões
pastorais diversas. Hoje sucede o mesmo. Alguns fatores externos
interferem diretamente, como o pluralismo próprio da sociedade de hoje,
a globalização, a crescente tecnocracia, a situação social e econômica.
Do ponto de vista interno, a diversidade religiosa e a secularização são
desafios relevantes para a fé e para a vida pastoral da Igreja.
O primeiro artigo reflete a situação da família nos dias de hoje,
diante da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos. Os autores, Waldir
Souza e Cesar Leandro Ribeiro analisam os desafios éticos, sociais e
pastorais suscitados pela III Assembleia Extraordinário dos Sínodo dos
Bispos, que ocorreu no mês de outubro de 2014, no Vaticano.
Os dois artigos seguintes se dedicam a pensar sobre repercussões
teológicas na nossa cultura: Antônio Manzatto analisa a relação entre
teologia e literatura em canções populares transmitidas pelo rádio;
Renato Machado apresenta a pergunta sobre o humano no seriado
televisivo House M. D. Essas são duas formas de fazer teologia a partir
de aspectos relacionados com a nossa cultura.
Os outros três artigos dedicam-se a temáticas diferentes, mas com
repercussões teológicas: o tema de como a graça de Deus pode trazer
reforma à vida da Igreja de Éfeso, segundo a carta de Paulo dirigida
àquela Igreja; Adriano Lima, Diandra Brandt e Clodovis Boff escrevem
sobre a experiência do batismo com o Espírito Santo, que é um tema
central para os pentecostais clássicos; Ronel Alberti da Rosa faz uma
abordagem da proibição divina de imagens e da pronúncia em vão de
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seu nome a partir do pensamento de Theodor Adorno e Eberhard Jüngel,
dois filósofos com posturas teóricas diferentes.
Faço votos que os leitores possam usufruir dos textos aqui
publicados e tornem-se fonte de reflexão teológica no sentido de
contribuir para pensar a teologia a partir dos desafios que lhe são feitos
como ciência.
Geraldo Luiz Borges Hackmann

Editor
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