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INSTRUÇÕES PARA AUTORES
A Revista Teológica é uma publicação quadrimestral da
Faculdade Presbiteriana Fatesul.
CRITÉRIOS PARA PUBLICAÇÃO
O processo de avaliação é de responsabilidade dos
pareceristas da revista. Uma vez aprovados, os artigos serão
publicados de acordo com a disponibilidade. Os autores cedem os
direitos de publicação de seus artigos à Fatesul.
Se você estiver interessado em enviar um artigo para
publicação, este deve ter de 8 a 12 páginas.
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO:
1.
2.
3.
4.

Título do artigo (maiúsculo, centralizado)
Nome do Autor (direita)
Resumo (máximo 250 palavras, justificado)
Introdução (contextualizar, apresentar o
objetivos, metodologia, divisões)
5. Corpo do texto (com as divisões numeradas)
6. Considerações finais
7. Referências

problema,

O artigo deve ser acadêmico e apresentar uma contribuição
para as áreas de teologia sistemática, bíblica, exegética, teologia
pastoral, história da igreja e apologética.
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O artigo deve ser inédito, ou seja, não pode ter sido submetido
à avaliação ou publicado em outra revista, mas ensaios
apresentados em congressos serão aceitos para publicação.
Dúvidas
podem
ser
lucianobetim@outlook.com.br

esclarecidas

pelo

e-mail:

NORMAS DE CITAÇÕES
O layout de página deverá estar configurado em papel A4, com as
margens superior e esquerda definidas em 3 cm e as margens
inferior e direita em 2 cm.

As citações deverão aparecer no corpo do texto, tamanho 12,
fonte Arial, seguindo o modelo AUTOR, DATA, conforme as
regras abaixo:
Citação indireta:
Calvino (2008) denomina esse futuro período em termos
bênçãos espirituais de Deus para o seu povo.
Ou:
Esse futuro é denominado por Calvino em termos bênçãos
espirituais de Deus para o seu povo (2008).
Citação Direta:
Grudem (1999, p. 801) define-os como “Quaisquer atividades
na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça
aos cristãos”
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Ou:
De acordo com Grudem são “Quaisquer atividades na
comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos
cristãos” (1999, p. 801).
Citação direta com mais de três linhas
As citações com mais de três linhas devem ter um tipo de
destaque diferente: é necessário reduzir o tamanho da fonte,
podendo ser para 10,5 com um recuo de 4cm.
Exemplo:
Nem sempre se pode dizer que é a incredulidade dos
presbíteros ou do doente. Trata-se simplesmente do
fato de que Deus não lhes concedeu a fé necessária para
a obtenção da cura ali, de imediato, de acordo com os
seus propósitos insondáveis (LOPES, 2006, p.177).

MODELO DE REFERÊNCIAS
BÍBLIA SAGRADA. Nova Versão Internacional. São Paulo:
Editora Vida, 2007.
CALVINO, João. Comentário sobre o livro de Joel. Brasília,
DF: Monergismo, 2008.
LOPES, Augustus Nicodemus. Série Interpretando o Novo
Testamento: Tiago. São Paulo: Cultura Cristã, 2006.

195

