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Estimado leitor,
Estimada leitora,
Nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2013,
aconteceu, na Faculdades EST, o IX Simpósio
Internacional de Aconselhamento e Psicologia
Pastoral, com o tema “Um olhar nos espelhos da
culpa, das origens à contemporaneidade”. O
Simpósio teve o objetivo de reunir profissionais de
várias áreas de ajuda e demais interessados/as na
temática do aconselhamento e psicologia pastoral
para estudar o fenômeno da culpa numa abordagem
interdisciplinar, sob o olhar da teologia, da
antropologia, da psicologia, da filosofia, como um
fenômeno existencial presente na cultura e no
cotidiano da sociedade. Além disso, buscou enfatizar
a dimensão individual e coletiva da culpa, a
perspectiva de gênero, de adoecimento e lança
olhares para o aconselhamento e cura terapêutica em
situações de culpa. Nessa direção, esta última edição
de 2013 traz, em seu dossiê, textos das contribuições
e dos debates desencadeados no simpósio.
Além do tema do dossiê, a Protestantismo em
Revista traz textos em duas de suas seções temáticas:
Religião, Sociedade e Educação e Debates Teológicos. Na
primeira, Sérgio Paulo Gil de Alcântara o tema da
espiritualidade e da cidadania pentecostal clássica.
Na segunda, três textos completam o bloco: de
Wanderson de Oliveira, Alonso Gonçalves e Mauro
Silva.
Convidamos você, leitor, leitora, a navegar
pelos artigos dessa edição e contribuir com
eventuais sugestões, críticas, elogios à revista, por
meio dos contatos dispostos na homepage.
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O ano de 2013 foi marcado por diversos acontecimentos relevantes. A Protestantismo em Revista publicou o
dossiê temático “Interculturalidade em Diálogo” (v.30), um dossiê mais diversificado, enfocando “Debates
sobre Família, Religião e Ensino” e, por fim, os textos das apresentações do IX Simpósio de Aconselhamento
e Psicologia Pastoral. Além disso, a Protestantismo em Revista aumentou sua abrangência, sendo incluída na
EBSCO, na GlobalTheoLib e na ATLA, importantes bases de dados internacionais, sinal da seriedade com
que temos lidado com a produção de conhecimento científico ao longo dos anos.
Ressaltamos também, não por último, que estamos, continuamente, buscando aprimorar cada vez mais
as políticas de submissão dos textos, de apresentação (layout), visando corresponder tanto aos padrões
metodológicos, de rigor científico e acadêmico e estético. É por isso que, após publicar algumas edições no
formato de duas colunas, retornamos, em 2013, a um visual de uma coluna só. De igual modo, em diálogo
com a coordenação técnica de publicações da instituição, buscamos um mesmo padrão nas diretrizes, nos
processos e na formatação a todas as revistas da instituição.
Por fim, queremos agradecer a você, leitor, leitora, que tem contribuído para que a revista conquistasse o
respeito e o respaldo na comunidade científica, como uma revista séria, de qualidade e preocupada com o
contexto.
Um abençoado final de ano e um próspero 2014.
Atenciosamente,
Oneide Bobsin,
Editor-chefe
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