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Com este terceiro número de Estudos Teológicos, todo ele dedicado ao tema
da Diaconia em sentido amplo, fechamos o ano de 1999, último da década, do
século e do milênio. Encerra-se também mais uma fase da nossa revista, que no
ano 2000 completará 40 anos de publicação com algumas novidades.
O primeiro texto é um estudo do tema da diaconia no Novo Testamento, de
autoria do conhecido biblista Sebastião Armando Gameleira Soares. Não se trata
de um estudo puramente histórico, mas uma análise ao estilo da leitura bíblica
latino-americana, confrontando sempre Bíblia e realidade atual.
Seguem-se dois estudos que refletem sobre a teologia da diaconia, cada um
desde um ângulo específico. O artigo de Ekkehard Heise a enfoca desde o prisma
de suas relações com a espiritualidade, buscando uma espiritualidade diaconal e
sua expressão teológica. É o texto de uma palestra pública apresentada pelo autor
na Escola Superior de Teologia (EST), no primeiro semestre deste ano.
O artigo de Kjell Nordstokke, conhecido entre nós por seus estudos na área
da teologia diaconal e ex-professor da EST, reflete sobre a diaconia desde a sua
intersecção com a missão. Os dois conceitos são modificados neste encontro,
resultando num novo conceito de missão como diaconia.
O próximo estudo é da autoria de Gisela Beulke, obreira diaconal na Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) dedicada atualmente a um
projeto de pesquisa no Instituto Ecumênico de Pós-Graduação (IEPG) da EST.
Significativa é sua contribuição ao estudo da diaconia a partir da metodologia de
um estudo de caso. O foco está nas relações entre diaconia e edificação de comunidade.
O último artigo é expressão de uma teologia da diaconia num sentido mais
amplo do termo. O estudo de Hermann Steinkamp, apresentado como palestra
pública na EST no primeiro semestre deste ano, é uma criativa apropriação de
análises e percepções da obra do filósofo francês Michel Foucault para um redi
mensionamento da relação entre ajuda aos outros e auto-ajuda e suas implicações
para o ministério pastoral.
Como já se tomou praxe em nossa revista, este número se encerra com
algumas recensões de obras relevantes para o estudo da teologia em nosso continente.
O redator
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A presente edição de Estudos Teológicos representa um marco na história
desta revista. É a primeira vez que ela apresenta um número totalmente dedicado
à Diaconia.
Este fato se constitui para mim num motivo de especial alegria, pois tenho
acompanhado de perto o processo de crescimento que a Diaconia teve no seio da
Escola Superior de Teologia (EST). Dez anos atrás pouco se falava nessa disciplina
nos centros de formação teológica em nível de Brasil e de América Latina. No
âmbito da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) a irmanda
de da Casa Matriz de Diaconisas de São Leopoldo foi pioneira, tanto em termos
de formação quanto de reflexão e de prática diaconal. Não é por acaso, portanto,
que justamente uma irmã, a diaconisa Ruthild Brakemeier, viesse a ser a primeira
a defender uma dissertação de mestrado em Diaconia no Brasil. Isso aconteceu no
dia 12 de maio de 1998 no Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em Teologia
(IEPG) da EST. Em termos de pesquisa e de fundamentação teórica sobre o tema,
cabe destacar o importante papel que Kjell Nordstokke desempenhou em nosso
meio. Em termos de América Latina, Ekkehard Heise foi o primeiro a defender
uma tese de doutorado na área da Diaconia, junto ao ISEDET, em Buenos Aires.
O ano de 1999 tem se caracterizado por novos avanços na área da Diaconia
na IECLB e na EST. Menciono alguns eventos a título de ilustração. Em março,
foi criado junto à EST o Instituto de Formação Diaconal, que acolhe os primeiros
estudantes de Diaconia em nível superior; em meados do ano tivemos o privilégio
de ver mais duas excelentes dissertações de mestrado em Diaconia ser defendidas
junto ao IEPG; em setembro o Departamento de Diaconia da IECLB, dirigido pela
diaconisa Hildegart Hertel, foi anfitrião de um evento que, pela primeira vez,
reuniu no Brasil representantes da Diaconia da América do Norte, da América do
Sul e do Caribe (DOTAC).
A EST está se tomando um importante centro latino-americano de formação
e de pesquisa na área da Diaconia. O crescente número de estudantes na graduação
e na pós-graduação — incluídos diversos projetos de pesquisa em nível de douto
rado — e o paulatino surgimento de publicações na área estão a comprová-lo.
Por tudo isso, o leitor haverá de entender a nossa alegria ao prefaciar este
primeiro número de Estudos Teológicos inteiramente dedicado ao tema da Diaconia.
Lothar Carlos Hoch
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