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A EDITORIAL

O presente número da Theologica Xaveriana, pertenece ao

primeiro semestre do 2010, oferece aos leitores nove artigos

centrais: quatro deles são dos professores de nossa faculdade,

os outros são artigos externos à universidade Javeriana e vêm

do México, da Espanha os Estados unidos e da Colômbia.

Além disso se publica a Lectio inauguralis  do ano 2010, também

da faculdade de Teologia da Pontificia Universidad Javeriana,

com a tradução dum trabalho de exegeses joanica e duas

resenhas.

A revista oferece artigos de pesquisa seguindo o projeto

que dá razão da atividade teológica que acontece na nossa

faculdade e mais além das fronteiras institucionais no espaço

nacional e internacional, caraterizado pelas questões que

apresentam a cultura e a sociedade, neste novo número os

leitores poderão encontrar trabalhos que têm relação com a

teologia hermenêutica, a teologia da ação, a teologia eco-

lógica, a teologia de gênero, a teologia narrativa e a teologia

procesual.

Mauricio Beuchot, O.P., PhD., professor da Faculdade

de Filosofia da Universidad Autónoma de México, UNAM, em

seu artigo “A hermenêutica analógica e a religião” propõe a

superação da hermenêutica univoca da filosofia analítica, que

exige referência e demonstração, além da filosofia pós-

moderna, que está orientada à hermenêutica analógica que

tenha o sentido e a referência de maneira que se possa per-

ceber melhor o significado que a religião pode ter para o

homem de hoje.

Markus Bueker, PhD., teólogo laico de origem alemã,

trabalha em Bogotá desde o ano 2005, com a com a missão

de Belém Immensee (Suíça) e acompanha o processo das Ca-

sitas bíblicas no sul da capital colombiana; seu artigo “A vida
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segue. Emergências rompimentos e outros caminhos na missão

após de Puebla” expõe os temas da missão continental de

Aparecida, a evangelização libertadora de Puebla, e a e a opção

pelos pobres de Medellín e a Evangelii nuntiandi de Paulo VI.

Esto ajuda a responder a questão pela relevância da evan-

gelização libertadora de Puebla para o desenvolvimento das

tarefas cristãs na missão continental de hoje.

David Eduardo Lara, professor de nossa Faculdade, seu

artígo “Fides et praxis. A teologia da ação humana” faz questão

sobre a maneira como se produz a teologia no mundo. Onde

a resposta debe ter em conta as necessidades, e as urgências

das pessoas em frente da da revelação de Deus, no mesmo

modo, a reflexão teológica deve mostrar a validação e a

aplicação do método da produção teológica na compressão

do acontecer de Deus na história e através dela e da ação

humana, desta forma a história mesma se pode construir na

perspectiva do Reino.

Germán Roberto Mahecha, professor de nossa faculdade,

seu artigo “A aproximação à espiritualidade ecológica desde a

tradição cristã” apresenta o que significa a crise ecológica

atual como o resultado da relação que supera os limites da

natureza e entra na esfera social. Frente esta crise, a teologia

tem uma palavra e uma mensagem de hálito e e esperança,

por isso o autor propõe oito atributos característicos do espírito

ecológico.

Iván Federico Mejía, PhD., professor de nossa Faculdade,

seu artigo “Theology of canons in Catholic universities”, é

uma pesquisa que propõe os critérios de validação método e

aplicação de um modelo hermenêutico de teologia do direito

canônico nas universidades católicas fundado na cristologia e

seus efeitos na antropologia e na teologia moral.

Amparo Novoa, PhD., y Olga Consuelo Vélez, PhD., pro-

fessoras de nossa Faculdade, seu artigo “A categoria Kenosis.

Uma leitura a partir do gênero” este artigo considera a categoria

Kenosis parte da mensagem cristã que parte do esvaziamento,

de si mesmo, e mostra o apoderamento e e recuperação da

auto-estima em favor da mulher. Desde a escritura e a e a sis-

temática contemporânea se pode olhar e reconhecer melhor
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os elementos libertadores desta categoria e o que significa

para a teologia e a vida eclesial de hoje.

Victorino Pérez, PhD., profesor da Universidade de

Santiago de Compostela e da Universidade da Coruña em

Espanha, seu artigo “A espiritualidade ecológica: uma nova

maneira de aproximar-se a deus desde o mundo”. Expõe a

possibilidade de uma espiritualidade ecológica em conexão

com a sabedoria bíblica e as antigas religiões que supere o

antropocentrismo, e mude a uma nova forma de olhar o mundo

na perspectiva teoantropocósmica.

Jorge Pixley, PhD., professor da Sagrada Escritura em

Puerto Rico, Buenos Aires e Managua, Em seu artigo “A teologia

bíblica e a filosofia procesual” mostra como desde o enfoque

filosófico, criado por por Alfred North Whitehead, tem como

tema central a doutrina da criação. O autor aplica esse enfoque

a Gn1,1-3 e ao livro de jó, como uma alternativa hermenêutica

ao problema da interpretação desse livro.

Finalmente, José María Siciliani, PhD., prfessor da fa-

culdade de Educação da Universidade de la Salle em Bogotá,

com o artigo “A experiência espiritual na narrativa religiosa”

expõe o caráter progressivo de toda a experiência religiosa;

para isso pega as figuras representativas da tradição cristã tais

como Santo Irineo, San Buenaventura e Santa Teresa de Ávila.

A progressividade pede o relato, e este no contexto urbano,

que é manifesto na narrativa como um critério de interpretação

das diferentes narrativas religiosas cidadãs.

 Na seção dos documentos, encontra-se María Clara

Bingemer, PhD., com o texto “Não Terás outros deuses além

de mim. É o monoteísmo uma fonte de violência?” que fala

da versão escrita da Lectio inauguralis da faculdade de teologia

da Pontificia Universidad Javeriana, feita o 11 de fevereiro de

2010.

No seguinte lugar encontra-se a tradução de Juan Manuel

Granados R., S.J., PhD., e Luz Marina Barreto, PhD., sobre um

artigo de Johannes Beutler, S.J., PhD., com o título “A conclusão

do Evangelho de João (Jn 21,20-25)”, o qual é uma expressão

dos desenvolvimentos da exegese Joanica contemporânea.
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Na seção bibliográfica, José Orlando Reyes e Orlando

Solano, professores de nossa faculdade, oferecem as resenhas

das obras “A metade da vida como uma tarefa espiritual. La

crisis de los 40-50 años” de Anselm Grün, y “Redescubrir a

Jesús de Nazaret. Lo que la investigación sobre el Jesús histórico

ha olvidado”, de James D.G. Dunn.

Assim com estas pesquisas e reflexões teológicas, nós

queremos colaborar ao dicernimento e ao aprofundamento

de nossos leitores, sobre temas de interesse para a teologia e

sua influência na docência, a investigação, a formação e a

praxis pastoral.

José Alfredo Noratto Gutiérrez, PhD.

Editor


