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REVISTAS DIVERSAS PARA CONSULTA E PARA PUBLICAÇÃO 
 
REVISTA HORIZONTE 

 
 
HORIZONTE é uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 
É classificada como A1 no QUALIS (Plataforma Sucupira/CAPES - Brasil). 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
ORIENTAÇÕES GERIAS 
 
Os textos devem ser submetidos na página eletrônica da revista após o cadastro como 
autor (http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/user/register), seguindo-se 
os passos de submissão. Para maiores detalhes consulte o Manual de Submissão de 
Artigos em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/26250/18613 . Em 
caso de alguma dificuldade, enviar o trabalho pelo e-mail 
(horizonte.pucminas@gmail.com). 
 
Horizonte publica artigos originais de pesquisadores doutores dos diversos 
programas de pós-graduação, nacionais e internacionais, das áreas de Ciências da 
Religião e Teologia, e ciências afins que pesquisam temas na perspectiva dos 
descritores da revista e suas fronteiras. A revista não considera a orientação como 
co-autoria nos textos. Para artigos, os co-autores deverão ser doutores. 
 
Os textos devem ser digitados em Microsoft Word, OpenOffice ou RTF, tamanho A4 
(21 x 29,7 mm), orientação “retrato”, fonte 12, Georgia, em espaço 1,5 com as 
seguintes margens: superior 2,5, inferior de 2,7 cm e direita e esquerda de 3,0 cm. As 
citações com mais de 3 linhas devem ter recuo em 4cm, fonte 10, espaço entre linhas 
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simples. Na editoração os textos terão diagramação no padrão gráfico da revista. 
Tabelas, gráficos e desenhos não podem ocupar mais de 25% do total do texto, 
devendo ser numerados com algarismos arábicos. 
 
Os artigos deverão ter o mínimo de 15 e o máximo de 25 laudas (aproximadamente 
entre 40.000 e 60.000 caracteres com espaços). As resenhas não deverão ultrapassar 5 
laudas (até 15.000 caracteres com espaços). Textos maiores poderão ser autorizados, a 
partir da avaliação da Comissão Editorial, e o registro dessa solicitação deverá ser feito 
como observação na submissão. Todos os textos devem ser postados corrigidos. 
 
CHAMADAS 
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REVISTA FRONTEIRAS 

 
Fronteiras é a revista do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Universidade 
Católica de Pernambuco - UNICAP. Seu título remete a perspectiva dialogal de Dom 
Helder Camara, que, desde a Igreja das Fronteiras, em Recife, estabeleceu vínculos 
com pessoas e movimentos do mundo inteiro. A práxis de Dom Helder era 
fundamentada em sua experiência, alimentada por uma compreensão própria da 
Sagrada Escritura, testemunhada na vivência dos princípios evangélicos. 
 
Sob a inspiração da teologia prática do Dom, a Fronteiras tem por finalidade divulgar a 
reflexão no campo da Teologia, com qualidade científica reconhecida, aberta ao 
diálogo ecumênico e inter-religioso, bem como a outros campos do saber. E, por 
missão, ser um espaço para uma reflexão teológica atual que considere os temas 
contextualizados em diálogo com múltiplas áreas do saber, culturas e perspectivas. 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
Diretrizes para Autores 
 
1. A Revista Fronteiras aceita trabalhos originais (artigos e recensões/resenhas) de 
doutores/as, de doutor/a em coautoria com doutor/a, e de doutor/a em coautoria 
com mestre/a, devendo, nesse último caso, o primeiro autor/a ser o doutor/a. Os 
autores/as devem estar vinculados/as a Programas de Pós-Graduação em Teologia, 
Ciências da Religião e áreas afins ou a Grupos de Pesquisa dos Programas de Pós-
Graduação mencionados. Em caso de coautoria, limita-se a um coautor. 
 
2. A revista prioriza as submissões oriundas da área da Teologia, não obstante acolha 
trabalhos de áreas afins que tragam reais contribuições para as discussões teológicas, 
tais como história, filosofia, sociologia etc. Todas as contribuições devem ser 
submetidas via sistema eletrônico mediante cadastro e criação de login e senha. Os 
textos devem estar nas extensões DOC ou DOCX, formato Word. Arquivos em formato 
PDF não serão aceitos. 
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CHAMADAS 
CHAMADAS TEMÁTICAS DE ARTIGOS PARA AS EDIÇÕES DE 2022 e 2023 
 
TEMÁTICAS PARA 2022    
Dramas humanos que atravessam fronteiras Jan./Jun. 2022 – v. 5, n. 1   
Submissão até 30 de março de 2022 
Este número reúne pesquisas sobre temáticas específicas dentro do tema geral, a partir da competência 
de cada autor(a), dentro do campo epistemológico da Teologia e das Ciências da Religião. O tema 
abrange reflexões teológicas e de áreas afins sobre dramas humanos antigos, esquecidos e julgados 
superados, que se somam a novos problemas consequentes deste mundo globalizado. A ênfase está no 
novo surto migratório que assola a humanidade, provocado pelo esfacelamento econômico de povos 
explorados ao longo de séculos, dentre tantos outros problemas, sem falar nas pandemias recentes... 
Um clamor humano ecoa nos quatro cantos da terra. 
 
O Espírito Santo e sua ação na pessoa, na Igreja e no mundo Jul./Dez. 2022 – v. 5, n. 2   
Submissão até 30 de setembro de 2022 
As grandes mudanças ocorridas na contemporaneidade exigem cada vez mais uma reflexão acerca da 
situação do cristão no mundo. O estudo sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é um 
caminho fértil para tal. Neste sentido, o tema proposto para esse número quer, à luz das demandas 
atuais, propor a reflexão sobre a relação entre Espírito e a pessoa humana, Igreja e mundo, visando 
apontar caminhos para demandas cada vez mais complexas da atualidade. 
 
TEMÁTICAS PARA 2023    
10 anos de Francisco: balanço e perspectivas Jan./Jun. 2023 – v. 6, n. 1    
Submissão até 30 de março de 2023 
Francisco foi um grande dom do Espírito para a Igreja e o mundo. Retomou, com vigor, criatividade e 
profecia, o movimento de renovação da Igreja desencadeado pelo Concílio e pela Igreja latino-
americana. Marca uma “nova primavera” na Igreja. Celebrando os 10 anos de seu ministério pastoral, 
queremos rever os passos dados, recolher os frutos, reconhecer as dificuldades e os limites (balanço) e 
indicar desafios, rumos, caminhos e tarefas para a Igreja nos próximos anos (perspectivas). 
 
A interpretação da Bíblia na Igreja Jul./Dez. 2023 – v. 6, n. 2    
Submissão até 30 de setembro de 2023 
Por ocasião da comemoração dos 30 anos do documento A interpretação da Bíblia na Igreja, da 
Pontifícia Comissão Bíblica, somos convidados a refletir sobre os estudos bíblicos nas tradições religiosas 
que tem a Bíblia como seu livro sagrado. A importância desse assunto se revela, sobretudo, pelo 
crescimento e fortalecimento de leituras fundamentalistas do texto sagrado e por uma tendência 
negacionista de tudo que está relacionado com a ciência e a reflexão numa espécie de “reprise” da 
negação da Modernidade.  
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REVISTA PARALELLUS 

PARALELLUS é um periódico eletrônico, quadrimestral a partir de 2016, com ISSN 2178-

8162, e novo DOI 10.25247/paralellus, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião, da Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (DOI em 2016: 

10.20426/P.2178-8162). 

Seu objetivo é divulgar a produção do conhecimento sobre o fenômeno religioso e estudos 

de religião, possibilitando à pesquisa a perspectiva clássica, a inter e a transdisciplinar e o 

debate plural, que possibilitará à sociedade a aprendizagem crítica dos conhecimentos 

espirituais da humanidade. 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

A Revista publica artigos originais de pesquisadores doutores (isoladamente ou em 

parceria com colegas, com doutorandos, mestres e/ou mestrandos de programas de 

pós-graduação), na forma de artigos, comunicações, resenhas e resumos de 

dissertações e teses, preferencialmente nas áreas de Ciências da Religião, Teologia e 

Ciências afins. Paralellus publica textos inéditos em Português, Italiano, Inglês, Espanhol, 

Francês e Alemão. Trabalhos em outras línguas, se forem aceitos, serão também publicados 

no original. 

CHAMADAS 

2022 
 
Religião e política: uma relação necessária (Ago. 2022 – v. 13, n. 32) 
Submissão até 30 de maio de 2022 
Coordenação: Prof. Dr. Drance Elias da Silva, UNICAP; Prof. Dr. Carlos André Silva de Moura, UPE e Prof. 
Dr. Marcos Vinicius de Freitas Reis, UNIFAP. 
Ementa: Na relação entre religião e política chama a atenção a questão da “participação política” como 
um valor que perpassa o campo das religiões, uma vez que o interesse pela política nunca esteve 
ausente das intenções religiosas. Isso torna questionável, por exemplo, a separação entre Igreja e 
Estado ter sido compreendida, durante muito tempo, como uma necessária exclusão de todas as formas 
religiosas da esfera pública. O dossiê objetiva a reflexão crítica acerca dessa relação e entende que a 
política é, acima de tudo, a capacidade de realização de alianças transparentes, feitas em função do bem 
coletivo e fundadas nos princípios da justiça social. 
 
Vaticano II, 50 anos + 10: O caminho da Recepção / Vaticano II, 50 anni + 10: Il percorso della 
Ricezione (Dez. 2022 / Dic. 2022 - v. 13, n. 33) 
Submissões até 30 de setembro de 2022 / Submissione entro il 30 settembre 2022 
Coordenação / Coordinamento: Prof. Dr. Luiz Carlos Luz Marques, UNICAP e Prof. Dr. Riccardo Burigana, 
CENTRO ECUMENISMO, Italia. 
Ementa: O 60º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II (11 de outubro de 1962) instiga uma 
reflexão histórico-teológica acerca do conhecimento sobre ele, sua recepção e relevância para a Igreja 
do século XXI, à luz do pontificado do Papa Francisco, em uma perspectiva ecumênica. O número será 
organizado em torno de dois pontos: o primeiro (50 anos), com 4 artigos, poderá abordar a questão do 
conhecimento atual do Vaticano II, a fim de oferecer elementos sobre o estado da pesquisa, o debate 
hermenêutico, sua recepção e perguntas ainda a serem exploradas, também à luz do que foi feito e 
pensado por ocasião do 50º aniversário de sua inauguração; o segundo ponto (+10), com outros 4 
artigos, poderá descrever o que o Vaticano II diz  à Igreja Católica e ao mundo do século XXI, à luz do 
pontificado do Papa Francisco, que fez das conclusões daquela assembleia, em espírito e letra, uma 
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fonte perpetuamente viva de sua ação magisterial, com a recuperação e o desenvolvimento de muitas 
das ideias que animaram o Concílio. 
 
2023 
 
Devoções na contemporaneidade (Jun. 2023 – v. 14, n. 34) 
Submissão até 30 de março de 2023 
Coordenação: Prof. Dr. José Afonso Chaves, UNICAP e Prof. Dr. Newton Darwin de Andrade Cabral, 
UNICAP. 
Ementa: As práticas de devoção constituem dimensão central da expressão da fé no catolicismo e 
acompanham quase toda sua histórica. Todavia, sua trajetória, no tocante ao seu reconhecimento, é 
permeada por recorrente ambivalência, decorrente do tipo de relacionamento que a hierarquia católica 
dispensa a essas práticas, ora censurando e condenando, ora absorvendo e reconfigurando seus 
sentidos e práticas em conformidade com a ortodoxia teológica. As devoções têm persistindo em 
constante reelaboração pelas relações que vêm mantendo com o mercado, com a força da imagem e as 
novas sensibilidades na sociedade contemporânea. O dossiê acolherá pesquisas que privilegiem novas 
abordagens em termos teórico-metodológicos, novos objetos e novos enfoques, tais como 
performance, imagética e materialidades. 
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REVISTA ESTUDOS TEOLÓGICOS - EST 
 

 
 

SOBRE A REVISTA 
Estudos Teológicos é um periódico semestral do Programa de Pós-Graduação em Teologia da 
Faculdades EST publicada nos formatos impresso e eletrônico.  
A revista publica textos inéditos e revistos em português, espanhol, alemão e inglês de pesquisadores/as 
nacionais e estrangeiros/as na área de Teologia ou Ciências da Religião, eventualmente em interface 
com outras áreas do saber no âmbito das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, atuando como 
um canal de socialização do conhecimento teológico e de pesquisas que apresentem temas relevantes à 
teologia e à religião. 
ISSN 0101-3130 (impresso) ISSN 2237-6461 (eletrônico) 
 

DIRETRIZES PARA AUTORES 
A revista aceita textos (artigos e resenhas) de âmbito nacional e internacional de doutores/as 
vinculados/as a núcleos e grupos de pesquisa de programas de pós-graduação em Teologia ou 
Ciências da Religião e de áreas afins (dentro do âmbito da área das ciências humanas e das ciências 
sociais aplicadas) desde que o assunto do texto esteja vinculado a um tema ou a uma preocupação 
teológica ou religiosa. 
Os arquivos dos textos deverão ser submetidos exclusivamente pelo sistema on-line (Open Journal 
System) no portal da revista, mediante cadastro e criação de login e senha e encaminhados, 
preferencialmente, nas extensões DOC ou DOCX (Microsoft Word) ou ainda RTF (Rich Text Format). 
Outros formatos de arquivo (por exemplo, PDF) não serão aceitos. 
 

ULTÍMAS CHAMADAS REALIZADAS (está atrasada nas chamadas) 
Chamada para dossiê 2022/1 - O Impacto do Apocalipse de João na história e na cultura 
Prazo para submissão do artigo: 30 de novembro de 2021 
Os estudos de imaginário e de recepção reconhecem o papel central que os textos apocalípticos têm na 
formação da cultura ocidental. O Apocalipse de João é dentre eles o mais icônico, devido ao papel que 
ocupa no cânon cristão. Esse papel central também se deve a seu potencial imagético e simbólico. Nele 
encontramos, entre outros, a grande visão do trono de Deus e da entronização do Cordeiro, a execução 
das pragas escatológicas, a apresentação dos inimigos do povo de Deus na forma de grandes monstros, 
a destruição de Babilônia, a batalha final, além da apresentação da Nova Jerusalém, dos novos céus e 
nova terra. Além da riqueza das imagens, o Apocalipse se constitui de uma narrativa dramática, ora em 
primeira pessoa, na perspectiva do visionário João, ora em descrições de seres, lugares e situações 
maravilhosos. Esse potencial imagético e narrativo do Apocalipse não passou despercebido de místicos e 
artistas. Depois dos evangelhos o Apocalipse é a obra mais representada nas artes. É desse texto 
seminal que derivam nossas imagens dos grandes conflitos cósmicos, do mundo como palco de crise, do 
domínio divino sobre o mundo, das esperanças do tempo do retorno do Messias, da instauração de um 
mundo vindouro de justiça e felicidade. 
 
Chamada para dossiê 2021/2 - Ciências da Religião, Teologia e Educação à Distância (EAD): 
Metodologias, Desafios e Possibilidades. 
Prazo para submissão do artigo: 12 de setembro de 2021 
A Educação à Distância está consolidada no Brasil. Trata-se de um importante meio de promoção e 
democratização do ensino. No contexto da Pandemia do COVID -19, diversas Instituições de Ensino 
precisaram se reinventar, a fim de que suas atividades educacionais não fossem interrompidas. Entre 
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erros e acertos, passamos a utilizar ferramentas digitais que há algum tempo já estavam disponíveis, 
mas que não haviam recebido a devida atenção. Ainda nessa toada, o MEC regulamentou a oferta de 
pós- graduação stricto sensu a distância no país. Na certeza de que o cenário educacional pós pandemia 
não será mais o mesmo, a Educação à Distância constitui relevante desafio para teólogos e cientistas da 
religião. Nesse contexto, quais as metodologias adequadas? O dossiê objetiva reunir pesquisas que 
apontam desafios, possibilidades e principalmente, metodologias efetivas para a educação à distância, a 
fim de que ciências da religião e teologia continuem contribuindo para o debate plural e qualificado de 
ideias e, consequentemente, para o fortalecimento da democracia brasileira. 
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REVISTA CAMINHOS DE DIÁLOGO 

 
SOBRE A REVISTA 
A “Caminhos de Diálogo” está aberta para o envio de artigos, ensaios, relatos de pesquisa e recensões 
para os dossiês de 2022 e 2023 sobre a XI Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas e sinodalidade. 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
Todos os trabalhos devem ser submetidos no template da Caminhos de Diálogo disponível aqui. 
Normas de submissão 
Exige-se a titulação mínima de mestre dos(as) autores(as).  
Os trabalhos submetidos devem estar em Times New Roman, fonte 11, espacejamento 1,5, justificado. 
Citações diretas com menos de três linhas devem acompanhar formatação acima indicada e estar entre 
aspas. Citações com mais de três linhas devem ter recuo de quatro centímetros, em Times New Roman, 
corpo 10, espacejamento simples, justificado. Deixar o espaço entre os parágrafos em 0pt em todo o 
texto. As citações diretas devem ser indicadas no sistema autor-data (WOLFF, 2007, p. 24). Usar aspas 
duplas (“”) apenas para citações diretas e indicação de conceitos. Termos pensados pelo autor 
(neologismos) e que não constituem/dizem respeito a conceitos exatos devem usar aspas simples (‘’). 
Expressões realçadas pelo autor, palavras estrangeiras e outros estrangeirismos devem ser transcritos 
em itálico, assim como eventos e nomes de obras diversas – documentos da Igreja, livros, coletâneas, 
artigos e afins. Os arquivos devem ser salvos como ‘Documento do Word’. 
Artigos 
• Somente serão aceitos textos originais, que apresentem pesquisas e análises sobre ideias, temas, 
documentos, experiências e metodologias pertinentes à área da Teologia e Ciências da Religião, 
sobretudo temas relativos à teologia ecumênica e teologia das religiões, bem como ao diálogo inter-
religioso. 
• Deverão conter entre 10 e 15 laudas, respeitando a seguinte sequência: título (em português e inglês), 
resumo (entre 150 e 200 palavras), palavras-chave (mínimo de três e máximo de cinco), abstract, 
keywords, introdução, texto com subtítulos e notas de rodapé, conclusão e referências (bibliográfica e 
outras). 
Relatos de pesquisa 
• Serão aceitos textos que apresentem relatos sobre pesquisas em andamento, textos de provocação ao 
debate, estudos de caso, e demais trabalhos que não se enquadram em outras seções. 
• Deverão conter título (em português e inglês), resumo (entre 150 e 200 palavras) palavras-chave 
(mínimo de três e máximo de cinco), abstract, keywords e notas de rodapé. O texto deverá ter no 
máximo 15 laudas. 
Recensões 
• As recensões deverão conter no máximo cinco laudas e apresentar: nome do autor do livro (e 
tradutor, se relevante), título, cidade, editora, ano da publicação e número de páginas. 
Notas bibliográficas 
• Resumos de teses e dissertações deverão conter no máximo cinco laudas e apresentar o nome do 
autor, título, ano, número de folhas, natureza do trabalho e área (dissertação ou tese em), programa de 
pós-graduação, instituição de ensino superior e local. O título dever ser traduzido para o inglês e 
informado entre parênteses. Deve-se indicar também resumo, palavras-chave, abstract e keywords da 
tese ou dissertação. 
• Em nota de rodapé deverão ser informados o nome do orientador, a data da defesa e, se houver, a 
classificação/nota do trabalho. 
• Também podem ser apresentados sínteses de eventos acadêmicos, com breve indicação dos textos 
apresentados nesses eventos. 
Crônicas 
A Caminhos de Diálogo presta também um serviço de divulgação em forma de crônicas de eventos e 
fatos significativos para a promoção do ecumenismo e do diálogo inter-religioso. 
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Documentação 
A Caminhos de Diálogo dedica uma seção para a publicação de documentos relativos ao ecumenismo e 
ao diálogo inter-religioso. 
 
CHAMADAS 
A Caminhos de Diálogo - Revista Brasileira de Diálogo Ecumênico e Inter-religioso está aberta para o 
envio de artigos, ensaios, relatos de pesquisa e recensões para os dossiês de 2022 e 2023 sobre a XI 
Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas e sinodalidade. 
2022 
"O amor de Cristo leva o mundo à reconciliação e à unidade" - XI Assembleia do Conselho Mundial de 
Igrejas 
O prazo de envio de produções para o dossiê "O amor de Cristo leva o mundo à reconciliação e à 
unidade" - XI Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas se encerra em 31 de julho de 2022. 
2023 
Sinodalidade e ecumenismo 
O prazo de envio de produções para o dossiê Sinodalidade e ecumenismo se encerra em 31 de março de 
2023. 
 
A Caminhos de Diálogo também recebe trabalhos em fluxo contínuo que abordam o ecumenismo, o 
diálogo inter-religioso e intercultural em suas diversas perspectivas. 
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REVISTA CAMINHOS DE DIÁLOGO 

 
SOBRE A REVISTA 
A Revista “Caminhos” é uma revista acadêmica editada pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu 
em Ciências da Religião, da PUC Goiás. Desde 2003 teve sua edição semestral e, a partir de 2019, passou 
a ser publicada quadrimestralmente.  
Visa promover e divulgar as produções científicas ligadas ao fenômeno religioso, com ênfase para as 
áreas de Ciências da Religião e Teologia, bem como estabelecer o intercâmbio científico com 
pesquisadores(as) de outros Programas de Pós-Graduação, em nível nacional e internacional. 
Compreende-se como um importante Fórum de diálogo, partilha e discussão também com as áreas 
afins, em nível teórico, metodológico e de conteúdo.  
Recebe contribuições para Dossiê Temático, Artigos Avulsos, Comunicações, Resenhas etc., em fluxo 
contínuo, via submissão online. 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
O periódico CAMINHOS – Revista de Ciências da Religião da PUC Goiás recebe, em fluxo contínuo, 
artigos para dossiê temático, artigos avulsos, ensaios teóricos, resenhas, entrevistas, conferências, 
comunicações, traduções autorizadas, relatórios de pesquisa, resumo expandido de teses e 
dissertações, artigo de revisão bibliográfica, artigos com response e artigos de response que, caso 
aprovados, serão publicados em dossiê ou em seção específica. 
O texto submetido em forma de artigo ou ensaio deverá apresentar originalidade, qualidade e 
consistência de conteúdo, bem como demonstrar atualidade e relevância do tema abordado. As 
Referências utilizadas devem contemplar publicações nacionais e internacionais (no original ou 
traduzidas), a fim de promover diálogo e intercâmbio entre as pesquisas realizadas. 
Autores/as devem ter, no mínimo, a titulação de mestres/as que devem escrever o texto em 
coautoria com um/a doutor/a e, no caso de doutorandos/as, devem buscar a coautoria de 
doutores/as, preferencialmente seus/suas orientadores/as. A coautoria pode ter, no máximo, quatro 
autores/as, que, caso solicitados/as, atestem sua contribuição específica. 
Para brasileiros/as, os textos devem ser escritos em português, salvo em caso da pesquisa estar 
vinculada com estudos em IES no exterior. Para autores/as de outras nacionalidades, os textos podem 
ser escritos em espanhol, francês, inglês, italiano e alemão. As traduções de textos já publicados e com 
autorização para tal serão sempre de outra língua para o português. 
Antes de submeter o texto, os/as autores/as deverão fazer uma rigorosa revisão do mesmo, sendo essa 
de sua total responsabilidade, inclusive a conferência das DIRETRIZES da Caminhos. 
 
CHAMADAS 
Dossiê temático: A recepção do Concílio Vaticano II no Brasil: 60 anos entre inovações, reações e 
inércias 
Prazo para Submissão de artigos: até 31 de Maio de 2022 
Processo de Avaliação: até 1 de Agosto de 2022 
Publicação: Setembro 2022 
Há sessenta anos da abertura do Concílio Vaticano II, realizado em Roma entre os anos de 1962 e 1965, 
vale a pena perguntar qual o estado de consciência que se tem do desenrolar e alcance desse evento 
que marcou a história da Igreja Católica contemporânea. Em sua variedade e disparidade, os Concílios 
têm em comum o fato de serem eventos às vezes significativos, outros insípidos, complexos e flexíveis, 
nos quais estão presentes forças e correntes diversas. No entanto, em todo acontecimento eclesiástico, 
especialmente aqueles como os Concílios, destinados a marcar em profundidade a vida da Igreja, três 
elementos devem ser tomados em consideração: os documentos nele aprovados, o evento em si e 
finalmente sua recepção. A recepção é o elemento de verificação mais importante, pois revela quais 
dimensões foram capazes de passar para o cotidiano do tecido e das relações eclesiais, que outras 
deixaram de ser assimiladas e até mesmo as que foram seletivamente abandonadas. É, de fato, um 
processo histórico, não um ato isolado e, portanto, se inscreve, não só no tempo, mas também em um 
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lugar, em uma cultura e teologia determinadas. Toda recepção é inevitavelmente contextualizada, 
contingente ao tempo e ao espaço. E, no caso da recepção de um Concílio, ela é contingente às 
circunstâncias das Igrejas locais (dioceses) inseridas no seio da sociedade. É o que buscamos mapear 
nesse dossiê temático da Revista Caminhos. 
 
Dossiê: Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 
Prazo para Submissão de artigos: até 30 de Setembro de 2022 
Processo de Avaliação: até 15 de Novembro de 2022 
Publicação: Dezembro 2022 
Este Dossiê tem como objetivo acolher artigos que busquem compreender as características assumidas 
por indivíduos e grupos religiosos na sociedade contemporânea, a partir de diferentes perspectivas 
teóricas no âmbito das Ciências Sociais e da Religião. Almeja lançar luzes sobre as bricolagens e 
interlocuções feitas pelos novos modos de lidar com a espiritualidade – as espiritualidades laicas, a nova 
era, os novos movimentos religiosos, os processos de privatização da religião e o advento dos sem-
religião. Pretende-se reunir tanto artigos que lidam com dados empíricos, como também aqueles que 
levantam questões teóricas pertinentes, suscitando o diálogo com outras ciências. Serão aceitos artigos 
decorrentes de pesquisa sobre as novas formas de espiritualidade, novos movimentos religiosos e as 
transformações, arranjos, rearranjos, diálogos e interlocuções feitas no âmbito das espiritualidades não 
religiosas com vistas à constituição de sentido. 
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REVISTA ESTUDOS BÍBLICOS 

 
SOBRE A REVISTA 
Histórico da revista 
Estudos Bíblicos nasceu dos “comentários” de caráter exegético, hermenêutico e homilético da Revista 
Eclesiástica Brasileira (REB), um anexo publicado a partir de 1984 pela Editora Vozes. Dois anos depois, 
tornou-se uma revista independente, com periodicidade trimestral constante, mantida com fidelidade. 
A revista Estudos Bíblicos é testemunha do interesse cada vez maior pelo estudo da Sagrada Escritura. 
Pelo aprofundamento no conhecimento das Escrituras visa também atender aos interesses da pastoral 
bíblica, das celebrações litúrgicas e das exigências da vida cristã em geral. 
A Editora Vozes foi a responsável pela publicação impressa desde o início, a qual foi suprimida em 2020. 
Nesse ano, a revista foi interrompida para que fosse possível uma grande reformulação técnica, a 
transição do formato impresso para o eletrônico e a mudança do responsável pela publicação. A Estudos 
Bíblicos foi retomada em 2021, somente em formato eletrônico, passando a ser publicada pela 
Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica (Abib), da qual é a revista oficial. 
Filiação institucional 
A Estudos Bíblicos é publicada pela Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, organização sem fins 
lucrativos, que reúne pesquisadores e pesquisadoras na área bíblica desde 2004. 
Missão 
A Estudos Bíblicos difunde trabalhos científicos que construam um diálogo entre a ciências bíblicas e a 
ação pastoral, mostrando a incidência da Bíblia na realidade contemporânea. 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
Informações gerais para submissão 
Áreas: a Estudos Bíblicos aceita textos de pesquisa e hermenêutica bíblica que dialoguem com a prática 
pastoral, em perspectivas ecumênica, latino-americana e brasileira. 
Modalidade de texto: os textos submetidos devem enquadrar-se em uma das modalidades abaixo: 
Dossiê: artigos científicos originais respondendo à temática do dossiê divulgada em Chamada de Artigos. 
Artigos de temática livre: artigos científicos originais que correspondam ao foco e escopo da revista. 
Comunicações: reflexões temáticas, textos apresentados em eventos, ensaios, estudos de caso, relatos 
de experiência, entrevista e outros textos que não se encaixem em outras seções da revista. 
Resenhas: resenhas feitas por especialistas apresentando uma leitura crítica de obras (livros, filmes, 
obras artísticas) recentes na temática bíblica. 
Titulação: para artigos, a titulação mínima deve ser de mestrando. Para as outras modalidades, não há 
restrições. 
Responsabilidades das autoras e dos autores: os textos devem ser inéditos e não estar em processo de 
revisão por outro meio de publicação. Os textos publicados são de responsabilidade das autoras e 
autores. O texto deve apontar financiamento da pesquisa, caso houver. 
Taxas: Estudos Bíblicos não cobra nenhuma taxa para submissão ou publicação de artigos. 
Direitos autorais: no processo de submissão do texto, as autoras e os autores devem informar que 
cedem os direitos autorais e de publicação impressa e eletrônica à Estudos Bíblicos e que não há 
nenhum conflito de interesse quanto ao mesmo. Os direitos de publicação em outros tipos de 
veiculação se mantém para os autores, desde que a publicação original seja referenciada. Os textos 
podem ter sido apresentados anteriormente em eventos científicos ou ainda serem partes de trabalhos 
monográficos, desde que a informação esteja expressamente indicada em nota de rodapé. O autor 
também pode submeter à revista uma tradução do manuscrito para publicação bilingue, desde que se 
responsabilize pela tradução. 
Comitê de ética: caso a pesquisa seja experimental e feita com humanos, as autoras e os autores devem 
informar na metodologia o número do projeto aprovado no comitê de ética. 
Línguas: podem ser submetidos textos em português, espanhol, inglês, italiano, francês e alemão. 
Submissão de texto: a submissão deve ser feita on-line, pela plataforma OJS. 
 
CHAMADAS 
Dossiê: Profetismo e política - Volume 39, Número 146 (jul./dez. 2022) 
Prazo para submissão: 01/06/2022 
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REVISTA DE CULTURA TEOLÓGICA – PUC SÃO PAULO 

 
 
SOBRE A REVISTA 
A Revista de Cultura Teológica é um dos periódicos da PUC – SP. Seu primeiro número foi publicado em 
1960. 
Missão: oferecer reflexão teológica de qualidade como subsídio para a pesquisa e a prática pastoral; 
Objetivos: promover a produção docente e discente; Público-alvo: professores e pesquisadores, alunos 
de teologia e público em geral que tenha interesse em temas de teologia. 
A Revista de Cultura Teológica publica artigos de Doutores ou Doutorandos em co-autoria com seus 
orientadores; Comunicações de Mestres e Mestrandos em parceria com seus orientadores e Resenhas. 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
A Revista de Cultura Teológica está aberta à colaboração de Pós-Doutores, Doutores e Doutorandos 
em colaboração com o Orientador, das áreas de Teologia, Filosofia, Ciências da Religião.  
Os textos podem ser: artigos, comunicações, ensaios, resenhas, entrevistas, resumos de dissertações e 
teses, entre outros. Os textos devem ser inéditos, reservando-se à Revista a prioridade da sua 
publicação.  
A revista reserva-se o direito autoral do trabalho publicado, permitindo a reprodução do mesmo desde 
que seja indicada a fonte original.  
Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores que os enviarão à Redação da Revista. 
Os originais não serão devolvidos.  
O Conselho de Redação avaliará as colaborações recebidas, tendo em vista as normas abaixo 
relacionadas e a especificidade do conteúdo e os autores serão notificados sobre a aceitação ou não de 
seus trabalhos e sobre a data possível de publicação. 
 
CHAMADAS PARA PUBLICAÇÃO 
Convite para colaboração com a Revista de Cultura Teológica com Artigos, Relatos de Pesquisas, 
Resenhas, Entrevistas e Debates, Comunicações e Notas Bibliográficas.  
Convidamos Autores de diferentes instituições Acadêmicas, do Brasil e do Exterior, para colaborarem 
com a Revista de Cultura Teológica enviando artigos para submissão.  
Os artigos devem ser enviados EXCLUSIVAMENTE através do site da Revista de Cultura Teológica: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/ 
Artigos enviados por email aos editores serão descartados. 
No link "Manuais de usuários" encontram-se orientações passo a passo de como o arquivo deve ser 
enviado.  
O prazo para o envio de artigos para a primeira edição do 1º semestre de 2020 é 31 de março de 2020 e 
do 2o semestre de 2020 é 31 de agosto. 
 
Normas de submissão: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/about/submissions#authorGuidelines 
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REVISTA PERSPECTIVA TEOLÓGICA – PPGTEO – FAJE, BELO HORIZONTE 

 
Perspectiva Teológica 
Publicação de: Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) 
Área: Ciências Humanas 
Versão impressa ISSN: 0102-4469 Versão on-line ISSN: 2176-8757 
 
SOBRE A REVISTA 
A revista é editada pelo Departamento de Pós-Graduação de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia (PPGT-FAJE, Belo Horizonte).  
A Perspectiva Teológica, publicada quadrimestralmente (janeiro/abril; maio/agosto; 
setembro/dezembro), classificada como A1 no sistema Qualis de sua área (Teologia e Ciências da 
Religião). 
Recebe contribuições para quaisquer de suas seções: artigos, recensões e notas bibliográficas. Os artigos 
devem ser inéditos, gerados a partir de pesquisas originais, não divulgados em outros periódicos. 
 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES 
 
A autoria e a coautoria (se houver) é reservada somente a doutores/as.  
Em artigo de coautoria, cada autor deve assumir a responsabilidade pela parte que lhe correspondeu no 
trabalho. Em caso de aprovação do manuscrito, os autores deverão indicar no final do texto, após a lista 
das referências bibliográficas, qual foi a contribuição pessoal.  
Os autores são “responsáveis pela garantia da veracidade das informações (dados, conteúdos e 
conclusões) contidas nos artigos e pela garantia da originalidade e a prioridade de publicação no 
Periódico” bem como outros deveres elencados no tópico 
 
CHAMADAS PARA PUBLICAÇÃO 
 
2022 
Estética e Teologia 
Submissão até 20/06/2022 
 
2023 
Silêncio e escuta   
Submissão até 20/12/2021 
 
Justiça social e Sustentabilidade 
Submissão até 20/03/2023 
 
Sacrosanctum Concilium 60 anos depois 
Submissão até 20/06/2023 
 
 


