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Editorial
O presente número da Protestantismo em Revista traz temas diversos. Entre os
artigos,

encontram-se

produções

que

foram

apresentadas

no

“Seminário

Internacional: Religião numa era de Globalização” cujos resumos foram publicados
na edição anterior. Esta edição contém também dois textos elaborados a partir de
pesquisas de pós-graduação.
O primeiro artigo, de autoria de Antônio Carlos, versa sobre as origens do
movimento ecumênico na Amazônia Paraense. De forma magistral, o autor aborda os
conflitos entre posseiros e fazendeiros surgidos no campo, especialmente na região
do Araguaia, e a atuação da igreja em favor da libertação dos presos políticos
daquela região.
Evaldo Luis Pauly, por sua vez, traz uma análise dos dados do ensino de
teologia no Brasil, trazendo aspectos da discussão em torno da legislação e da
regulamentação do curso. Por fim, aborda a dialética entre a teologia enquanto
ciência e a teologia enquanto vivência espiritual. A sua tese é de que o curso de
ensino superior em teologia não pode usar como critério de avaliação a
espiritualidade do discente.
A teóloga católica e doutora em história pela UNISINOS, Gisela A. Büttner
Lermen, apresenta sua pesquisa acerca das mulheres imigrantes de origem alemã no
Brasil, a partir de um estudo sobre os necrológios. Em especial, ela relata a
experiência de duas mulheres: Maria Rohde e de Anna Maria Eich. O objetivo desse
ensaio é “tornar visíveis as invisíveis”, resgatando a história “escondida” e
“reprimida” das mulheres imigrantes.
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Dando um colorido diferente à edição, Iuri Andréas Reblin traz para a
discussão a tensão entre identidades culturais e sua reformulação constante, expressa
numa abordagem histórica e antropológica do gênero da superaventura. O texto
descreve como algumas culturas se apropriam e incorporam certos aspectos de
modelos estrangeiros, enquanto outras simplesmente traduzem o modelo em si.
Kathlen Luana de Oliveira investiga a religião no contexto da pósmodernidade. O texto questiona “a informação e o individualismo como atributos da
dignidade humana e vai ao encontro do que Milton Santos denomina de ‘outra
globalização’”. Através da metáfora do restaurante self-service, a autora defende que a
religião é como a salada, alimento imprescindível para a saúde, mas que não deve ser
considerado como a fonte absoluta de religiosidade. Segundo a autora, a religião não
está sobre e nem além do mundo global.
O último artigo desta edição é de autoria de Marcelo Sieben. O autor faz um
resgate biográfico e bibliográfico da vida e obra do Dr. Oneide Bobsin. A análise de
Sieben concentra-se nos artigos publicados nos Estudos Teológicos. Trata-se de um
texto atraente para quem quer conhecer e se aproximar da pesquisa de Bobsin.

São Leopoldo, agosto de 2006.
prof. Dr. Oneide Bobsin
Ms. Rogério Sávio Link
Iuri Andréas Reblin

Disponível na Internet: http://www3.est.edu.br/nepp

5

