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DOSSIÊ ESPECIAL EM HOMENAGEM AO PROFESSOR
MARK FRANKLIN WILLSON
É com grande satisfação que brindamos os nossos leitores com mais um número
da Colloquium: Revista Multidisciplinar de Teologia. A título de reiteração, a
Colloquium é um periódico acadêmico vinculado à Faculdade Batista do Cariri (FBC)
que publica textos, fruto de pesquisas na área de Teologia e de outras matrizes epistêmicas
que estabeleçam diálogo com o saber teológico. Com isso, pretende-se não apenas
fomentar a produção teológica no país, mas estabelecer um ambiente propício ao diálogo
e ao debate entre a Teologia e outros campos do conhecimento.
O presente volume traz ao público um dossiê especial alusivo ao saudoso
professor Mark Frankin Willson, falecido em dezembro de 2020 vítima da Covid 19. A
homenagem abordará o Antigo Testamento em suas mais variadas áreas, campo de
atuação do homenageado. Para este propósito, foram convidados ex-alunos de diferentes
épocas, cujas vidas, formações e pensamentos formam influenciados pelo trabalho
dedicado desse grande mestre. O professor Marcos, como era melhor conhecido entre
nós, além da sua atuação pastoral e das atividades administrativas, dedicou-se ao
magistério no Seminário Batista do Cariri/Faculdade Batista do Cariri por cerca de 40
anos.
No texto de abertura, em caráter memorial, Daniel Soares Simões adapta uma
entrevista feita com o professor Marcos por ocasião das comemorações dos 70 anos do
Seminário Batista do Cariri, na qual ele reconta a sua longa e frutífera trajetória no Brasil,
sobretudo, no campo do ensino.
Os três artigos iniciais trazem contribuições de ex-alunos dos anos iniciais da
docência do professor Marcos Willson, entre as décadas de 1980 e 1990. Em primeiro
lugar, Edilson Baltazar Barreira Júnior, em um diálogo entre a Sociologia e a Teologia
do Antigo Testamento, analisa a função das vestimentas veterotestamentárias enquanto
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marcadores das diferentes classes sociais (pastor, viúva e prostituta). Na sequência, José
Carlos de Lima Costa investiga as implicações sociais do profetismo veterotestamentário,
nomeadamente, os papeis sociais dos profetas no Israel Antigo. Em terceiro lugar, Pedro
Evaristo Conceição Santos faz um estudo exegético da Nova Aliança em Jeremias 31,
reconstruindo seu contexto e apontando seus desdobramentos em outros livros da Bíblia.
Os três próximos artigos trazem contribuições de ex-alunos mais recentes, a partir
dos anos 2000. Neste sentido, temos um estudo cuidadoso do salmo 110 produzido por
Arnon Batista, no qual analisa os aspectos textuais, exegéticos e bíblico-teológicos desta
passagem. O segundo artigo, de autoria de Fernando Henrique Pereira da Silva, aplica as
contribuições da Linguística ao estudo do Antigo Testamento, utilizando-se do aspecto
verbal como categoria elucidativa do hebraico bíblico. O terceiro texto traz a contribuição
de duas gerações em forma de homenagem. Diego Pereira de Andrade, aluno dos últimos
anos do magistério do professor Marcos Willson, em parceria com seu orientador Valney
Veras da Silva, apresentam uma proposta de relacionamento entre o Antigo e o Novo
Testamento sob a ótica dispensacionalista.
Na seção de traduções, temos a contribuição de Francisco Dário de Andrade
Bandeira, trazendo ao leitor brasileiro um excelente estudo sobre o livro de Jó de autoria
de Charles E. B. Cranfield.
A Colloquium: Revista Multidisciplinar de Teologia sente-se honrada em
prestar esta singela homenagem a este grande mestre das Escrituras, ao mesmo tempo que
registra a sua contribuição com este periódico. Certamente, o professor Marcos Willson
deixou um legado frutífero que pode ser visto não apenas nas vidas daqueles que
contribuíram com este dossiê, mas em todos os integrantes do conselho editorial desta
revista e dos que fizeram ou fazem parte do Seminário Batista do Cariri e da Faculdade
Batista do Cariri. Que o seu exemplo de dedicação, fidelidade, sabedoria e humildade
permaneça sempre vivo entre nós.
Aproveitamos para felicitar a todos aqueles que contribuíram para a realização
deste número e desejamos aos nossos leitores uma experiência enriquecedora a partir dos
trabalhos aqui compartilhados.

Dr. José Marques
Editor Geral
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