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Editorial
Editorial
Estimado Leitor,
Estimada Leitora,
O dossiê do presente número de Protestantismo em Revista busca inspiração na Bíblia, livro
que constantemente revigora o pensamento teológico. A interpretação do Salmo 126 nos
apresenta um cenário complexo, com tensões teológicas, políticas e sociais característico
dos desafios da comunidade sob o jugo persa. Já a leitura do texto de Dêutero-Isaías nos
demonstra como a fé em Yahweh interpretou a relação de dominação exercida pelo
império babilônico sobre o povo eleito. Passando ao Novo Testamento, a fé da mulher
cananeia constitui um testemunho eloquente de como se superar barreiras sociais, étnicas
e de gênero. Já em relação à epístola aos Hebreus, a discussão se dá em relação ao pano de
fundo conceitual e à autoria. Por fim, o panorama ético presente no livro de Jeremias traz
elementos importantes para a ética contemporânea.
Na sequência, a seção Religião, Sociedade e Educação apresenta artigos que
problematizam a formação teológica no Brasil, englobando aspectos relacionados às
políticas educacionais, ao perfil do egresso, inserção na comunidade, sociedade e
academia. Sem dúvida, uma leitura que contribuirá para o desenvolvimento de pesquisas
futuras. Com mais diversidade de temáticas, Debates Teológicos apresenta questões para
fomentar a discussão e a pesquisa nos centros acadêmicos.
Desde já agradecemos a confiança no nosso trabalho e esperamos contar com suas
contribuições para a continuidade e melhoria da Protestantismo em Revista.
Atenciosamente,
Ezequiel de Souza
Editor-Chefe
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