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PALAVRA DA DIREÇÃO
Todo o trabalho de uma instituição teológica, que se
presta a servir ao Reino de Deus, é o de conceder à um público
ainda maior a oportunidade de desfrutar de uma reflexão que
expresse fielmente os fundamentos deste Reino e sua extensão
sobre a sociedade como um todo bem como do indivíduo que
a compõem.
A revista teológica da Fatesul tem se esmerado em
trilhar este caminho. Seu compromisso com as Escrituras, sua
preocupação com a preparação e capacitação da Igreja de
Cristo aliada a uma consciência de que nossa fé é pública, no
sentido de que ela também deve se relacionar com a
sociedade, tem conduzido disponibilizarmos textos que
alcancem e atendam a estes objetivos. A transformação que a
mente cristã experimenta pela sua sujeição à Palavra de Deus
é o instrumento utilizado pelo Senhor para a manifestação da
extensão e riqueza de seu governo e reinado.
Que o nome do Senhor seja glorificado e honrado por
todos aqueles que, desejosos em conhecer, lançam-se na boa
tarefa de tornar o Reino de Deus presente. O propósito de
nossa revista pode ser bem expresso por aquilo que Santo
Agostinho certa vez disse: “Porque a Cidade dos santos está no
céu, embora cá na terra gere cidadãos, em quem peregrina até chegar
o tempo de seu reinado.”
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EDITORIAL
Mais uma vez o corpo editorial da Revista Teológica
Fatesul se alegra, agora com 8º número de sua revista
acadêmica. Enfatizamos a oportunidade de contribuir com a
divulgação do conhecimento teológico. Apresentamos
diversos artigos compondo este número, cobrindo temas de
teologia bíblica, teologia prática e dogmática. Cremos que a
leitura do material em muito contribuirá para o conhecimento
e edificação de nossos leitores.
No primeiro texto o professor Fabiano Queiroz faz uma
brilhante apresentação do tema: Tradições de Israel: uma
análise crítica dos pressupostos veterotestamentários da alta
crítica. No segundo texto o professor Miguel Munhós Filho
expõe com vivacidade o tema: Juízo Final: vivendo o presente a
partir do futuro. No terceiro texto o reverendo José Carlos Stutz
brinda o leitor com o tema prático e pastoral: Sal fora do saleiro:
uma breve reflexão pastoral sobre o evangelismo como estilo
de vida e não atividade especializada. No quarto texto o
professor Eberson Gracino dialoga com o tema: O planejamento
estratégico no ministério pastoral e na igreja em um contexto
urbano - parte I.
Sob as bênçãos do Eterno, desejamos uma rica e
proveitosa leitura.
Prof. Rev. Luciano Azambuja Betim (Editor geral)

4

