Apresentação
“ Estudos Teológicos” — êste título de uma nova revista teoló
gica não é inteiramente desconhecido entre nós. Não foi, apenas,
falta de imaginação que levou à escolha dêste nome, mas fo i a in
tenção de indicar, já pelo nome, o que quer ser esta nova revista.
Sabendo-se em continuidade com os antigos “ Estudos Teológicos
—
Studien und Berichte” quer servir à Igreja a cumprir a tarefa
de pregar o evangelho. Toáo o trabalho teológico tem esta finali
dade de servir à Igreja nessa sua primordial tarefa. A Faculdade
de Teologia, peculiarmente encarregada com êsse trabalho, não
pode ter urna existência isolada. Criada pela Igreja, ela só pode
existir dentro da Igreja e para ela, e por isso necessita de um con
tacto vivo e contínuo com as comunidades e os pastores da Igreja.
Os “ Estudos Teológicos” querem estabelecer e incentivar êsse con
tacto, dando conhecimento do trabalho da Faculdade, e trazendo a
colaboração, os pensamentos de pastores e comunidades. Desejava
tornar-se, assim, uma plataforma, na qual publicamente pudessem
ser discutidos, teologicamente, os problemas da nossa Igreja, da
nossa existência, do nosso mundo.
Sentíamos a falta, no nosso meio, de um órgão que desse tes
temunho do pensamento teológico da nossa Igreja; que desse a co
nhecer, aos próprios membros de nossa Igreja, como ao mundo em
nosso redor, o que é a Igreja Evangélica e o que ela pensa a res
peito dos problemas que enfrentamos em nossos dias; sentíamos
falta de uma possibilidade de manter o diálogo ecumênico. A R e
vista com êste sew primeiro número se apresenta como uma tenta
tiva de correspondermos à nossa responsabilidade perante a Igreja
e o mundo, e de prestarmos, assim, dentro das modestas possibili
dades de uma revista, a nosso contribuição para uma teologia evan
gélica no Brasil.
Que a Revista seja aceita nessa sua intenção, e que o Senhor
da Igreja, ao qual tôda a teologia quer servir, abençoe leitores e
autores.

