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R
É com grande satisfação que brindamos os nossos leitores com mais um número A
da Colloquium: Revista Multidisciplinar de Teologia. A título de reiteração, a D
U
Colloquium é um periódico acadêmico vinculado à Faculdade Batista do Cariri (FBC)
Ç
que publica textos, fruto de pesquisas na área de Teologia e de outras matrizes epistêmicas
Ã
que estabeleçam diálogo com o saber teológico. A partir deste número, a revista sofrerá O
algumas alterações. O layout receberá um novo formato com a foto do autor na primeira
página e a logomarca da faculdade no alto da página. Em termos estruturais, além do
espaço para a submissão de artigos e resenhas, o periódico também aceitará contribuições
em formato de ensaios e traduções de textos teológicos. Administrativamente, a revista
recebe um novo conselho editorial, assim constituído: Editor geral: Ms. José da Cruz
Lopes Marques, Coeditor: Ms. Carlos Alberto Bezerra, Conselho Editorial: Ms. Daniel
Soares Simões, Ms. Antônio Francimar da Silva Lima, Ms. Francisco Dário de Andrade
Bandeira.
O presente número conta com uma seleção variada de textos teológicos e diálogos
entre a teologia e outros campos do saber. Na seção de Artigos, Pedro Evaristo Conceição
Santos analisa a clássica tensão entre soberania divina e liberdade humana a partir de uma
exegese de Jonas (1:1-3). O diálogo entre Teologia e Filosofia é estabelecido por
Willibaldo Ruppental Neto ao apresentar uma cuidadosa resposta teológica às críticas
dirigidas ao cristianismo por Nietzsche em seu célebre Anticristo. A interface entre
Teologia e Política, por sua vez, é abordada no texto Religião e espaço público:
imbricações e perspectivas da Teologia bíblica de José Erivan Lima de Carvalho. Em
seguida, temos uma excelente análise do problema do mal em Agostinho a partir de uma
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análise do livro I do Livre-Arbítrio e sua repercussão na Teologia Contemporânea
realizada por José Rildo Tavares Feitosa. A seção de artigos é finalizada com um diálogo
inovador entre Teologia e Literatura a partir da poética de Augusto dos Anjos de autoria
de Rafael Omar Nachabe.
Inaugurando a seção de ensaios teológicos, temos o texto Epistemologia do Éden:
Ensaio Hipotético sobre as Limitações de um Ser Perfeito, no qual o autor analisa, a partir
de um procedimento hipotético, em que sentido poderiam ser pensadas as limitações de
um ser perfeito. Encerrando este número temos o texto Teologia sistemática, tradução
realizada por Arnon Batista do capítulo Systematic Theology do livro The Openness of
God de Clark H. Pinnock.
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.

José Marques
Editor Geral
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