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Resumo: este artigo-relatório tem por objetivo visibilizar todos os resultados de pesquisa
discente na Linha Religião e Literatura Sagrada, apresentados na forma de dissertações e teses no período de 1999-2019 no PPGCR PUC Goiás. O resumo foi
construído com base no levantamento dos dados disponíveis no Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações desta IES e em listas fornecidas pela
Secretaria da Escola de Formação de Professores e Humanidades. O material foi
organizado em 6 eixos temáticos e os resumos foram apresentados de forma cronológica. A contribuição das pesquisas realizadas é importante para o PPGCR,
impactando na construção de conhecimento a serviço da vida em vários setores
sócioculturais no Brasil, e principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte.
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E

m 20 anos do PPGCR, a Linha de Pesquisa Religião e Literatura Sagrada teve
participação central na constituição e consolidação do Programa. As dissertações
e teses foram elencadas cronologicamente, com base nas Listas e Relatórios fornecidos pela Secretaria da Escola de Formação de Professores e Humanidades
e também com base nos resumos que se encontram publicados no Sistema de
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Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE) da PUC Goiás. Os dados
foram listados e resumidos, contendo também nome de docente que orientou
a pesquisa, e organizados nos seguintes eixos temáticos, que abarcam teorias
fundamentais do fenômeno religioso como componente da Literatura Sagrada,
explicitados em artigo que antecede este nosso:1) Exegese, Hermenêutica, História; 2) Classe, Etnia, Gênero, Idade; 3) Linguagens Religiosas; 4) Espiritualidade, Ética, Saúde; 5) Direito, Educação, Ecologia; 6) Igreja e(m) seus Movimentos.
Um dado quantitativo confirmou atuação e importância desta Linha de Pesquisa no
Programa por meio da expressiva procura por formação capacitada nesta área
de conhecimento, relevante para a formação humana integral, e por meio da
dedicação e competência de docentes que nele atuaram e atuam. Assim, do
total de 288 defesas de mestrado, 108 ocorreram nesta Linha, assim distribuídas entre docentes: Valmor (1999-2019: 31), Haroldo (2000-2015: 23), Ivoni
(2000-2019: 34), Joel (2001-2019: 20) e do total de 75 defesas de doutorado,
foram 33 na Linha, assim distribuídas: Valmor (11), Ivoni (11), Haroldo (5),
Joel (6).
Este artigo-relatório apresenta o resumo de todos os resultados de pesquisa discente,
com o objetivo de oferecer maior visibilidade a estes trabalhos, estendendo o
convite para a sua leitura. As dissertações a as teses estão quase sempre diretamente vinculadas às pesquisas docentes realizadas na Linha, o que pode
elucidar em que medida ensino e pesquisa, bem como produção intelectual
estão interligados. Aqui não há espaço para análise dos dados e, por isto, nossa
contribuição se constitui como fonte de pesquisa futura.
EXEGESE, HERMENÊUTICA E HISTÓRIA
Com referencial teórico e metodologia específica para análise de textos sagrados, 47
dissertações e teses foram aqui arroladas:
Eleno Marques de Araújo (06/12/2001) pesquisou sobre o sumo sacerdócio de Cristo
Jesus, com destaque cristológico baseado na misericórdia com as pessoas e na
obediência para com Deus. Dissertação: “Compaixão e Fidelidade no Sacerdócio de Jesus Cristo em Hb 4,14-5,10” (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Belinda Aparecida Paulino da Silva Cúrcio (25/03/2002), na dissertação “As Imagens
de Davi na Historiografia Bíblica”, apresenta resultados de pesquisa da Obra
Deuteronomista e Cronista que expressam diferentes representações e ações
de Davi, de acordo com referenciais teóricos e metodológicos utilizados (Dr.
Haroldo Reimer).
Anderson Clayton Pires (30/08/2002) dissertou sobre “Esperança Escatológica em
Paulo: uma Análise Histórico-Crítica e Teológica de Rm 8,18-25”, destacan40
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do a esperança escatológica no contexto histórico-político e em perspectiva
teológico-hermenêutica, com o intuito de compreender seu sentido para a comunidade em processos de resistência e fé no império romano (Dr. Haroldo
Reimer).
Valdivino Souza Ribeiro (10/12/2002) disserta sobre “Resistência e Conquista da Terra
a partir de Dt 26,5-11”, com pesquisa bibliográfica relaciona os movimentos
de luta pela terra no Brasil com experiências de resistência em tempos bíblicos, sendo o fenômeno religioso elemento poderoso nesse processo (Dr.
Valmor da Silva).
Geraldo Lopes de Lima Júnior (31/05/2005) pesquisou sobre messianismos na história
de Israel, com destaque para João Batista e Jesus e suas ações que, analisadas
com base em tradições antigas, configuram o perfil do messias servo e curandeiro anunciado por João Batista e realizado por Jesus. Dissertação “Messianismo em João Batista e em Jesus” (Dr. Valmor da Silva).
Francisco Albertin Ferreira (29/08/2006), na dissertação “E quando vier o Filho do
Homem... (O Juízo Final em Mateus)”, pesquisou concepções de Juízo Final no Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, concentrando-se na comunidade judaico-cristã em Antioquia com a exegese de Mt 25,31-46, destacando a
importância do Juízo Final nas dimensões pessoal, eclesial e social (Dr. Joel
Antônio Ferreira).
Claude Valentin René Detienne (30/08/2006) dissertou sobre “’O grito dos Filhos de
Israel chegou até mim’: Estudo comparativo de Comentários Judaicos e Siríacos de Êxodo 2,23-3,15”, destacando diferenças na interpretação judaica e
siríaca, como a última ser mais livre para criar novos sentidos a partir do texto;
a pesquisa contribui para entender a relação entre intentio auctoris e intentio
lectoris (Dr. Haroldo Reimer).
Pedrinho Geraldo Secretti (31/10/2006), em “Deus Ciumento: Análise Exegética de
Oseias 2,4-15”), disserta sobre a relação do profeta Oseias e a mulher Homer
e seu uso metafórico para a relação entre Deus e Israel, na qual fidelidade é
central e referencial para a compreensão de conflitos teológicos israelita-cananeus, seus Deuses YHWH e Baal e da configuração do monoteísmo judaico
(Dr. Haroldo Reimer).
Rosemary Francisca Neves (14/12/2007), na dissertação “Missão Profética: uma Experiência de Libertação e Esperança no Exílio da Babilônia a partir do segundo
Canto do Servo Sofredor de YHWH (Is 49,1-6)”, analisa vocação e missão do
profeta-servo para libertar o povo de Israel do exílio, onde sofrimento, fé e organização pautam e orientam caminhos para salvação/libertação (Dr. Valmor
da Silva).
Jimmy Sudário Cabral, em “Contra toda Autoridade e Hierarquia: Bíblia, Tradição e
Hermenêutica da Libertação na América Latina” (31/03/2008), disserta sobre
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o lócus hermenêutico da leitura bíblica latinoamericana como ruptura profunda e libertadora de estruturas e tradições hierárquico-patriarcais eclesiásticas,
reconstruindo sujeitos hermenêuticos populares pelo reverso da história para
elaborar teologia bíblica a partir de gemidos de resistência e da busca por libertação (Dr. Haroldo Reimer).
Carlos Augusto Santos Rodrigues (18/06/2009) analisou semântica e exegeticamente
Mt 1,1-17 na dissertação “O Messianismo na Genealogia de Jesus em Mateus”, demonstrando que Jesus é o Messias dos pobres e marginalizados, compreendido a partir das mulheres estrangeiras, prostitutas, adúlteras e pecadoras
memoradas na genealogia de Jesus (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Maristela Patrícia de Assis (18/06/2009) dissertou sobre “Liberdade Cristã em Gl 5,114” e demonstrou a relação social e teológica entre fé, liberdade e diaconia
como fundamentais para um viver cristão independente; esta relação tem consequências para a vida pessoal e social em contextos históricos de escravidão
e opressão (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Darlyson Moysés Alves Feitosa (29/06/2009) destaca, por meio de exegese e hermenêutica, perspectivas e declarações mais teocêntricas que cristocêntricas na
dissertação “Epístola aos Hebreus: uma Perspectiva Teocêntrica”, com base
nas menções gregas acerca de Deus em todas as seções Hebreus, para fundamentar que se trata de um escrito fundamentalmente teocêntrico (Dra. Ivoni
Richter Reimer).
Jeová Rodrigues dos Santos (12/08/2009), em perspectiva histórico-gramatical, social
e teológica, disserta em “Justiça e Realidade Social no Livro de Habacuc: a
Fidelidade do Justo frente à Injustiça Social” sobre conceitos de (in)justiça
social, comparando seus usos entre povos do Oriente Antigo, para compreender a parceria entre Deus YHWH e o Justo na promoção da justiça social (Dr.
Haroldo Reimer).
Daniel Martins Sotelo (26/06/2010), na tese “A Torah e a Obra Historiográfica Deuteronomista: as Revisões sob a Influência Persa no Contexto Sócio-Histórico do
Pós-Exílio”, apresenta resultados de pesquisas realizadas sobre o tema, com
ênfase social, política, religiosa e literária no contexto histórico do período
persa (Dr. Valmor da Silva).
Matheus Guimarães Guerra Gama (31/08/2010), em “O Perdão das Dívidas na Oração
do Pai Nosso”, com base em Mt 6,9-13 e com exegese histórico-crítica, disserta sobre tradições jubilares, no caso o perdão de dívidas, na história de Israel
e no Novo Testamento, apontando para perspectivas de leituras e ações atuais
a partir da história interpretativa (Dra.Ivoni Richter Reimer).
Sílvio Rogério Zurawski (10/12/2010), na dissertação “Porcos ao Mar: uma Interpretação Crítica Social, Política, Econômica e Ideológica de Marcos 5,1-20”, por
meio de exegese histórico-crítica e sociológica destaca memórias centrais da
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ação exorcística de Jesus e com hermenêutica simbólico-ideológica elucida as
forças do mal a serem vencidas naquele contexto histórico, com repercussão
nas relações sociais e econômicas (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Israel Serique dos Santos (28/06/2011) disserta sobre “Glossolalia e as Relações de
Poder na Igreja de Corinto (1Cor 12,1-2,14,5)”, destacando o fenômeno glossolálico como carisma profético que fomentava relações injustas de poder em
Corinto e delineia percepções libertárias em relação à estrutura ideológica de
poder eclesial-carismático hoje (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Walter Pereira de Mello (30/06/2011) disserta sobre “O Capelão Militar: Interlocutor
entre a Religião e a Guerra” com base em Dt 20,1-4, apresentando legitimação
religiosa para a assistência pastoral a combatentes de guerra (Dr. Valmor da
Silva).
Claude Valentin René Detienne (11/10/2011), na tese “O Lugar Histórico do Intérprete:
Estudo sobre a História da Interpretação de Êxodo 3 à Luz das Teorias Hermenêuticas”, apresenta e desenvolve referenciais teórico-conceituais de intentioauctoris, intentio operis e intentio lectoris como instrumental para combater
e evitar o dogmatismo e a pretensão à exclusividade na exegese bíblica (Dr.
Haroldo Reimer).
Joana D’Arc de Souza (30/10/2012) disserta sobre “Profecia no Livro de Apocalipse:
o Espírito da Profecia é o Testemunho de Jesus” e, com base em Ap 10,10-11,
afirma o papel histórico de profetas em todos os tempos, especificamente na
América Latina, bem como sua perseguição, tortura e morte, características do
martírio (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Darlyson Moysés Alves Feitosa (24/08/2012), na tese “Epístola aos Hebreus: Bases
Textuais para um Neomonoteísmo Cristão”, analisa os principais atributos religiosos textuais para a divinização de Jesus Cristo, Filho, na interseção com
os atributos do Pai, no contexto sociorreligioso do pós-Guerra de 70d.C.; em
comparação com a tradição veterotestamentária, elabora e defende elementos
teológicos que fundamentam a tese do neomonoteísmo cristão (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Eleno Marques de Araújo (20/12/2012), na tese “A Ressurreição como Pressuposto
para ‘Penetrar os Céus’ em Hebreus 4,14-16”, analisa exegética e teologicamente a afirmação de que Jesus, o Filho de Deus, penetrou o céu, com base na
realização de sua função sumosacerdotal em obediência e fidelidade ao Pai e
na sua ressurreição realizada pelo Pai; sentado à direita do Pai, realiza a função sumosacerdotal celestial a serviço de pessoas que buscam socorro e graça
(Dra. Ivoni Richter Reimer).
José Carlos de Lima Costa (21/12/2012) dissertou sobre “A Influência do Profetismo
Hebraico na Práxis de Jesus à Luz dos Evangelhos Sinóticos”, destacando a
práxis profética de Jesus com base no profetismo veterotestamentário e suas
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particularidades, em perspectiva sociorreligiosa e sua representatividade no
contexto do século I e na atualidade (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Alexandre de Siqueira Campos Coelho (28/08/2013) dissertou sobre “A Cidadania do
Céu em Filipenses 3,20: o Sentido do seu Significado”, em perspectiva histórico-crítica para compreender o termo cidadania em seu contexto originário,
usado para reforçar identidade comunitária com base em Cristo, centro da fé
cristã, em diferença ao seu uso no mundo greco-romano (Dr. Joel Antônio
Ferreira).
Lázara Divina Coelho (26/11/2013) dissertou sobre “Os Caminhos do Método Histórico-Gramatical: uma Perspectiva Descritiva” em perspectiva histórica desde a
Reforma Protestante (séc. XVI), argumentando que o método assume a revelação de Deus por meio da Palavra escrita por homens e que sua compreensão
pode ser alcançada por meio de práticas litúrgicas (Dr.Haroldo Reimer).
José Reinaldo de Araújo Quinteiro (14/11/2014), na tese “Possibilidades de Conhecer a Deus: a Consciência Existencial Sartreana e a Sapiencial Coeletiana”,
conceitua a consciência existencial para expressar o conhecimento de Deus
em sua essência e não em sua existência, em perspectiva de um pensar ateu e
na diversidade da percepção de Deus no mundo; literatura bíblica sapiencial
e filosófica permitem desenvolver postura fenomenológica e defender que a
iniciativa de conhecer a Deus-essência é do homem por meio de nomeação,
conceituação e vivência (Dr. Valmor da Silva).
Danilo Dourado Guerra (04/02/2015) disserta sobre “O Reino de Deus e o Mundo dos
Homens: em Busca da Heterotopia Joanina” com referenciais exegéticos e
hermenêuticos para análise de João 18,36, numa abordagem sócio-histórica da
comunidade joanina em relação ao Judaísmo incipiente e à dominação romana
como sendo construção de espaço crítico dentro do mundo capaz de transformar relações de poder (Dra.Ivoni Richter Reimer).
Juvenil Misael Vieira (12/02/2015), em “A Proeminência da Justificação pela Fé na Teologia de Paulo aos Romanos (Rm 5,12-21)”, disserta sobre a perícope em seu
contexto social, afirmando que com a teologia paulina se objetiva a construção
de relações comunitárias e sociais livres e justas (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Paulo Sérgio Soares (13/02/2015), na tese “Contribuição da Hermenêutica Bíblica para
o Diálogo entre Teologia e Ciência a partir de Josué 10,12-14” e com referenciais hermenêuticos com estudo de teorias de revelação e tradição, por meio
de interação crítico-construtiva entre Teologia e Ciência e análise exegética de
Js 10,12-14, defende não a contraposição, mas a possibilidade de diálogo entre
as duas áreas de conhecimento (Dr. Valmor da Silva).
Maristela Patrícia de Assis (25/11/2015), na tese “Liberdade Cristã em Gálatas e Filemon” e
com referenciais hermenêuticos, demonstra o que significa a liberdade cristã com
suas implicações comunitário-sociais nas relações entre fé, liberdade e diaconia
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em contextos de opressão, como a escravidão (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Masatoshi Sato (11/12/2015) dissertou sobre “A Vontade Imperiosa do Emissor no
Envio de Jesus e a Aceitação Irrestrita do Enviado, em João 6,38”, com recursos da exegese linguístico-gramatical e análise de conceitos sobre o Verbo
Encarnado no evangelho de João, afirmando que o envio de Jesus por parte
de Deus, com base na pré-existência e na encarnação, é imprescindível para a
obra salvífica realizada por ele (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Douglas Oliveira dos Santos (12/02/2016) dissertou sobre “O Deus Traduzido: uma
Análise das Traduções a partir de Josué 24,15 e Deuteronômio 6,4”, com referenciais hermenêuticos e exegéticos, investigando as influências helenísticas
no processo de construção monoteísta e monolátrica judaica por meio da tradução do hebraico para o grego (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Elenice Fátima de Oliveira (03/08/2016) dissertou sobre “A Paz e a Espada no Evangelho de Mateus” (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Dionivaldo Rosa Pires (03/08/2016), na tese “A Fé Professada: Análise Exegética de
João 9,7b-38”, destaca o protagonismo do ex-cego no processo judiciário ao
qual foi submetido por judeus, tornando-se ele uma figura tipológica e profética para o evangelho joanino, que professa sua fé em Jesus, Filho do Homem;
com isto, declara sua fidelidade à comunidade cristã com base na fé em Cristo
(Dr. Joel Antônio Ferreira).
José Carlos de Lima Costa (09/08/2016), na tese “Jesus, Profeta de Palavra e Ação: a
Fusão dos Tipos Proféticos Weberianos na Práxis de Jesus”, defende que, no
contexto das primeiras comunidades cristãs, ressoa a fundamental característica de Jesus como profeta de Deus em ação e pregação; experiência mística
e práxis crítico-social demonstram a fusão dos dois tipos proféticos em forma
de poder carismático, que impactou a vida das primeiras comunidades em seus
respectivos contextos sócioculturais (Dra. Ivoni Ricther Reimer).
Israel Serique dos Santos (14/12/2016), na tese “As Relações de Poder no Fenômeno
Glossolálico em Corinto (1Cor 12,12-26)”, analisa a relação entre status social, carisma e relações de poder em Corinto, observando a composição étnica,
social e econômica da comunidade; defende o fenômeno glossolálico como símbolo de poder por parte de líderes religiosos oriundos da elite coríntia que se
alinhavam à estrutura de poder e aos valores vigentes no império romano (Dr.
Joel Antônio Ferreira).
Rubens Alves Costa (22/03/2017) dissertou sobre “A Justiça Social no Sermão Escatológico de Mateus 25,34-36.40 com Ênfase na Categoria Forasteiro”, analisando texto e contexto histórico, concluindo que mecanismos que causavam
opressão e exploração continuam gerando assimetrias hodiernas, sob outros
formatos (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Wendell da Cunha Lima (22/03/2017) dissertou sobre “A Discriminação do Pobre em
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Tiago 2,1-7: uma Análise Exegética e Sociológica”, evidenciando a força antidiscriminatória deste texto por meio de expressões simbólicas e sócioculturais
da mensagem contextualizada (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Hamilton Castro da Silva (15/12/2017) dissertou sobre “Jesus de Nazaré e a Tributação Romana: Empobrecimento, Endividamento e o Impacto no Ambiente dos
Camponeses a partir de Marcos 12,13-17”, argumentando postura crítica de
Jesus em relação ao domínio romano em todas suas dimensões (Dra. Ivoni
Richter Reimer).
José Frederico Sardinha Franco (15/12/2017) dissertou sobre “Sexo, Abominação e
Morte no Código de Santidade: uma Análise Crítica da Homossexualidade em
Levítico 20,13”, pesquisando sobre a prática homoerótica masculina no pósexílio babilônico (Dr. Valmor da Silva).
Gabriel de Oliveira Tannus (20/12/2017) dissertou sobre “Jesus, o Messias: um Olhar
da Comunidade Petrina sobre o Anúncio Messiânico do Segundo Isaías”, com
pesquisa bibliográfica, afirmando a identificação de Jesus com o Servo Sofredor em contexto de sofrimento (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Raquel Mendes Borges (05/02/2018) dissertou sobre “’O Senhor abriu-me os Ouvidos’:
a Palavra de Deus e seus Efeitos em quem ouve, a partir de Isaías 50,4-7”, com
pesquisa bibliográfica, observando a espiritualidade presente no 3.Canto do
Servo Sofredor por meio da missão (Dr. Valmor da Silva).
Danilo Dourado Guerra (17/08/2018), na tese “Heróis em Cena: a Construção Paradigmática Contracultual da Mesocristologia Joanina”, analisa o conteúdo cristológico no evangelho de João a partir de Jo 1,14 na sua interface sociorreligiosa
judaica e romana, defendendo que a mesocristologia joanina é modelo heterotópico, teo-político e paradigmático frente ao culto imperial e a qualquer
práxis divinizante e cultual que baseia em teatrocracia e hermenêuticas não
cristocêntricas (Dra. Ivoni Richter Reimer).
João Batista Cascalho da Silva (27/03/2019) dissertou sobre “A Igreja da Circuncisão em Confronto com a Igreja da Fé em Gálatas 2,1-10 e Atos dos Apóstolos 15,1-35”, com pesquisa bibliográfica, concluindo que o cristianismo
originário nasceu de vários grupos religiosos da época (Dr. Joel Antônio
Ferreira).
Douglas Oliveira dos Santos (23/08/2019), na tese “Monoteísmo Originário: Linguagem, Identidade e Contracultura a partir de Hebreus”, indaga o que constitui o
monoteísmo cristão; analisando os títulos jesuânicos em Hebreus e seus correspondentes hebraicos na tradição judaica, afirma que o monoteísmo elaborado em Hebreus remonta ao monoteísmo judaico (originário) de forma cristocêntrica; defende a escrita de Hebreus em momentos distintos da história do
cristianismo, no século I (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Ailton de Souza Gonçalves (09/10/2019), na tese “O Fazer (poiéo) (Mateus 25,31-46):
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um Projeto de Resistência às Injustiças do Império Romano”, analisa texto e
contexto de Mt 25,31-46, centrando na análise do termo “fazer” presente nas
relações de poder imperiais-patronais e na comunidade mateana, afirmando a
diferença entre as práticas: aquelas priorizam relação de dependência e subordinação; estas, de cuidado e amparo a pessoas marginalizadas e desamparadas,
colocando-se como resistência e construção contracultural no contexto romano (Dr. Joel Antônio Ferreira).
CLASSE, ETNIA, GÊNERO E IDADE
Este eixo teórico e temático tem sido uma das características da Linha, e conta com
referenciais hermenêuticos, teológicos e sociohistóricos estudados em disciplinas do Programa, totalizando 30 dissertações e teses:
Jôer Corrêa Batista (24/03/2003) dissertou sobre “A Relação Homem e Mulher na Igreja Cristã em Corinto: uma Abordagem de Gênero” a partir de textos paulinos
polêmicos na carta 1 Coríntios, destacando hermenêutica veterotestamentária
feita pelo apóstolo e afirmando a sua não misoginia dentro do contexto sóciocultural (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Carmen Regina Paro (31/12/2003) dissertou sobre “O Silêncio do Sagrado: Meninas
Abusadas Sexualmente pela Figura Paterna em Goiânia” para analisar realidades
de abuso sexual de pais contra suas filhas e o silêncio destas por causa da forte
influência da imagem de Deus como Pai, constitutiva na construção do ethos sóciocultural; a pesquisa de campo corroborou esta hipótese (Dr. Valmor da Silva).
Rezende Bruno de Avelar (30/03/2004) dissertou sobre “’Se alguém está em Cristo,
Nova Criatura é’: a Espiritualidade que brota da Formação Bíblica para Jovens”, elaborando aportes hermenêuticos para juventudes a partir da Escola
Bíblica para Jovens na construção de redes de relações entre jovens e sua
experiência com Deus amoroso e próximo, não hierárquico-patriarcal (Dra.
Ivoni Richter Reimer).
Diane Marcy de Brito Marinho (30/03/2004) dissertou sobre “Atuação de Mulheres em
Ministérios Pastorais: Realidade presente em Textos Bíblicos” com base em
Rm 16,1-16, afirmando a participação de mulheres em ministérios eclesiais
nas igrejas paulinas e desenvolvendo reconstrução histórico-criativa para empoderamento de mulheres hoje (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Keila Carvalho de Matos (10/12/2004) dissertou sobre “Protagonismo e Resistência
de Mulheres no Discurso de Paulo em 1 Coríntios 11 e 14”, analisando textos
considerados misóginos; diferenciou entre 1Co 11 que aborda temas de usos
e costumes socioculturalmente localizados e 1Co 14 como uma interpolação
posterior à carta, destacando que ambos revelam participação, resistência e
protagonismo de mulheres (Dra. Ivoni Richter Reimer).
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Andréa Paniago Fideles (28/02/2005) dissertou sobre “Construindo Cidadania de
Crianças: pelos Veios da Hermenêutica Jurídica e Bíblica Infantil” com base
em análise semântica de termos bíblicos gregos, para constituir a criança como
sujeito hermenêutico, jurídico e religioso em condições de marginalização,
contribuindo na construção da cidadania infantil e sua libertação de hermenêuticas e tradições adultocêntricas e patriarcais (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Márcia Christovam da Silva Rocha (24/08/2005) dissertou sobre “O Retrato de Deus:
Representações de Deus em Crianças, colhidas através de Técnicas Projetivas
Gráficas e Verbalizações”, analisando as projeções de crianças sobre Deus
com base em seus desenhos e falas e em tradições teológica judaico-cristãs
para elaborar aspectos ideativo-psíquicos, de construção social e de expressão
arquetípica do inconsciente coletivo(Dr. Valmor da Silva).
Dirce Socorro Guizzo (31/08/2005) dissertou sobre “Maria Madalena: Luzes e Sombras na Urdidura de uma Imagem” com base em textos canônicos e apócrifos, sua história interpretativa e visualidades, demonstrando seu protagonismo
apostólico-missionário e simultaneamente a descaracterização de seu apostolado e, assim, o de mulheres em geral; poderoso arquétipo feminino desfigurado pela tradição, mas que pode ser reconstruído (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Maristela Tezza (29/08/2006) dissertou sobre “Memórias de Mulheres, Conflitos Adormecidos”, analisando a narrativa da siro-fenícia (Mc 7,24-30) em seu contexto
sóciocultural, destacando a interface de classe, etnia, gênero e idade como
constitutiva da luta e do reconhecimento de mulheres nas comunidades marcanas e como elemento fundamental para o acervo de sua memória histórica
(Dra. Ivoni Richter Reimer).
Mariza Miranda da Silva (31/08/2006) dissertou sobre “Mais Deusa do que Escrava: a
Mulher de Provérbios 31,10-31” em perspectiva hermenêutica de gênero e de
mito e com análise comparativa das divindades femininas gregas, propondo
fortes traços helenistas para o texto em questão e adentrando em provérbios
populares atuais sobre mulher-deusa (Dr. Valmor da Silva).
Luiz Alberto Barbosa (31/08/2006) dissertou sobre “Resistência Cultural dos Judeus
no Brasil” com base em levantamento de dados sobre a presença judaico-marrana no Brasil e estudo sobre o Judaísmo antigo, afirmando sua resistência
sóciocultural frente a outras formas de religião e de constituição social, com
base em elementos desta cultura ainda existente (Dr. Valmor da Silva).
Ellwes Colle de Campos (31/08/2006) dissertou sobre “Religião e Homossexualidade:
Ícones Religiosos na Parada do Orgulho Gay do Distrito Federal”, demonstrando elementos constitutivos desse rito bem como o ethos e a visão de mundo de
movimentos homossexuais em Brasília; reconhecimento social, liberdade de expressão, cidadania e dignidade são reivindicações frente às igrejas e à sociedade
legitimadoras da marginalização desta categoria (Dra. Ivoni Richter Reimer).
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Maria Oliveira Paulo (26/02/2007) dissertou sobre “A Diaconia de Marta e de Febe:
um Estudo de Lucas 10,38-42 e Romanos 16,1-2” com hermenêutica feminista e gênero, apresentando o ministério diaconal de mulheres no contexto do
movimento de Jesus e nas igrejas do séc. I, contribuindo com movimento de
mulheres que hoje buscam pelo reconhecimento de seus ministérios eclesiais
(Dra. Ivoni Richter Reimer).
Hébert Vieira Barros (29/06/2009) dissertou sobre “Provérbios sobre Jovens na Bíblia e Hoje” com abordagem semântica de termos na Bíblia Hebraica e sua
cultura patriarcal, abordando criticamente dinâmicas de exclusão de jovens
também por meio da cooptação da literatura sapiencial por parte dos anciãos,
marcando conflito de gerações e dominação social até hoje (Dr. Valmor da
Silva).
Ana Luísa Alves Cordeiro (12/08/2009) dissertou sobre “Recuperando o Imaginário da
Deusa: Estudo sobre a Divindade Aserá no Antigo Israel” com base em 2Reis
23,4-7 e pesquisas arqueológicas que indicam que a Deusa Aserá fazia parte
da realidade politeísta no contexto da formação do monoteísmo judaico e que,
apesar da sua supressão violenta e intolerante, Deusas ressurgem em todos os
tempos, também hoje, como possibilidade simbólica de (re)imaginar o Sagrado (Dr. Haroldo Reimer).
Keila Carvalho de Matos (15/09/2010), na tese “Vozes Polêmicas e Contraditórias sobre
Ministérios de Mulheres: Exegese e Análise do Discurso a partir de 1Coríntios
14,33b-35”, investiga ministérios eclesiais de mulheres nas cartas paulinas e
como resultado de análise exegética, de discurso e gênero, defende que 1Co
14,33b-35 é uma glosa interpolada na carta de Paulo, texto controverso, e que
o corpus paulinum é gênero dialógico polifônico em relação aos ministérios
eclesiais de mulheres (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Marcelo Júnior Pereira (10/11/2010) disserta sobre “Violência contra a Criança: o Sacrifício de Isaac como Memória e como Protesto” com base em textos do Antigo Testamento, apresentando aspectos históricos de violência contra crianças
no antigo Israel; interpreta Gn 22 como contestação desta prática violenta e
como contribuição na construção de hermenêutica infantil em contextos atuais
(Dr. Valmor da Silva).
Aline Jardim Lobo (14/06/2012) disserta sobre “Corporeidade em Cântico dos Cânticos”, ressignificando corporeidades e relações ético-relacionais e ambientais; corpos de mulheres e o corpo-Terra libertos das interpretações bíblicas
patriarcais fazem emergir novos sujeitos hermenêuticos em busca de vida sustentável e solidária (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Aurélia Silva Borsato (31/06/2012) disserta sobre “A diakonia de Maria Madalena,
Marta e Maria e Tabita: uma Abordagem Feminista de Lucas 8,1-3; 10,38-42 e
Atos dos Apóstolos 9,36-43”, destacando a reciprocidade da diaconia de Jesus
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em relação às mulheres e de mulheres em relação a Jesus e seu movimento,
configurando base para o ministério eclesial e social de mulheres (Dra. Ivoni
Richter Reimer).
Carolina Bezerra de Souza (28/01/2014) disserta sobre “Jesus e as Mulheres no Evangelho de Marcos: Paradigmas de Relações de Gênero”, destacando o protagonismo de mulheres junto a Jesus e a crítica evangélica ao ethos patriarcal e às
violências de gênero na história de mulheres (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Rosemary Francisca Neves Silva (28/02/2014), na tese “O Servo de YHWH Solidário
com o Povo Escravo da Babilônia”, enfatiza a perspectiva de classe, etnia e
gênero na abordagem dos quatro Cantos do Dêutero-Isaías, aproximando o
conteúdo de sofrimento, solidariedade e libertação com a história de mulheres
negras escravas no Brasil colonial (Dr. Valmor da Silva).
Jeová Rodrigues dos Santos (29/09/2014), na tese “O Fenômeno da Violência contra a
Mulher na Sociedade Brasileira e suas Raízes Histórico-Religiosas”, demonstra paradoxos axiológicos na mesma religião judaico-cristã, identificando
tradições que serviram de elemento estruturante e legitimador das violências
contra mulheres na história e na atualidade, sendo estas também as raízes/matrizes que constituem a base da construção identitária cultural brasileira (Dra.
Ivoni Richter Reimer; Dr. Haroldo Reimer).
Marques Alves Martins (21/10/2014) dissertou sobre “A Relação de Jesus com as Mulheres na Perspectiva de Lucas 7,36-50”, destacando as dificuldades de construção
de relações de gênero igualitárias em contextos sócioculturais patriarcal e androcêntrico; compreende a relação de Jesus com mulheres como ruptura com aquele
ethos com base na dinâmica do Reino de Deus (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Ailton de Souza Gonçalves (11/12/2014) disserta sobre “A Justiça Maior como Proposta do Reino (Mateus 5,20)”, estabelecendo hermeneuticamente uma relação
com comunidades quilombolas no Centro-Oeste por meio das experiências de
exclusão, lutas e resistências, bem como da esperança na justiça que serviu
de inspiração para ação transformadora na comunidade mateana e quilombola
(Dr. Joel Antônio Ferreira).
Carla Naoum Coelho (06/10/2015), na tese “Ampliando Horizontes: Análise de Interpretações do Feminino a partir do Texto Bíblico”, com referenciais hermenêuticos, de gênero e histórico-interpretativos, analisa interpretação bíblica na
Igreja Presbiteriana do Brasil que naturaliza a subjugação de mulheres com
base em textos seletivos da Bíblia, que servem para legitimar a opressão feminina (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Joilson de Souza Toledo (24/02/2016) dissertou sobre “Hermenêutica Bíblica da Pastoral da Juventude (PJ): Cenários e Aproximações a partir de Êxodo 3,1-6” com
base na Leitura Popular da Bíblia, analisando conceitos e imagens do texto e a
trajetória hermenêutica realizada pela PJ (Dr. Valmor da Silva).
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Carolina Bezerra de Souza (16/08/2017), na tese “Marcos: Evangelho das Mulheres”,
analisa as cenas em que mulheres aparecem em Marcos, dentro de seu contexto histórico-sóciocultural e defende que Marcos é um evangelho políticoteológico que divulga mensagem ideológica antipatriarcal para orientar as comunidades na construção de novas identidades de gênero, sem discriminação e
violência (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Hamilton Matheus da Silva Ribeiro (06/02/2018) disserta, em “Um Diálogo Intercultural a partir de Apocalipse 7,9-17: Imaginários e Relações de Lutas e Resistências no Período Bíblico e na História dos Kalungas no Nordeste de Goiás”,
analisando o fenômeno religioso da visão e, com pesquisa de campo, estabelece relações entre enunciado bíblico e comunidade quilombola (Dra. Ivoni
Richter Reimer).
Uelinton Jorge Dias da Luz (06/02/2018) disserta sobre “Submissão ou Liberdade: as
Contribuições do Apóstolo Paulo a partir de Romanos 16,1-16 para os Movimentos Libertários de Mulheres”, destacando a importância da reconstrução
de relações de gênero com base em literatura sagrada cristã, uma das matrizes
de construção sóciocultural no Brasil (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Luís Antonio Alves Bezerrra (22/08/2018), na tese “Da Espiral de Violência em Desproveito da Mulher: Submissão Bíblica, Religiosa, Social e Jurídica”, elenca
códigos do Antigo Testamento que serviram para discriminar mulheres e legitimar violências contra elas e que contribuíram, por meio de leis no Ocidente,
com a opressão e o desvalor de mulheres; no Brasil, as Leis Maria da Penha
e Leis do Feminicídio foram conquistas de movimentos sociais e feministas
para amenizar esta realidade e punir transgressores, especialmente em relação
à violência doméstica (Dr. Valmor da Silva).
LINGUAGENS RELIGIOSAS
Símbolos, mitos, ritos e doutrina constituem parte fundamental do fenômeno religioso
e ocupam lugar central na literatura sagrada das religiões. Com referenciais
teóricos específicos e interdisciplinares, arrolamos 10 pesquisas:
Johnny Jorge de Oliveira (25/03/2003) dissertou sobre “Batismo: uma Abordagem do
Rito como Questão de Fé para Incorporação à Igreja” com base em textos
paulinos, evidenciando a importância do rito, no caso o próprio batismo de
Jesus e a simbólica do revestir-se dEle e viver como nova criatura (Dra. Ivoni
Richter Reimer).
Elias Mayer Vergara (28/02/2005) dissertou, em “Fora do Jardim! Uma Leitura Psicanalítica de Gênesis 3”, demonstrando a polissemia em textos míticos que
carregam arquétipos humanos por meio de linguagem simbólica aprisionados
por interpretações monossêmicas; a competição entre divindades representa51
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das por Javé e a Serpente resulta na libertação de Adão e Eva fora do Jardim
(Dr. Haroldo Reimer).
Lafaiete Cotinquiba Araújo (30/09/2005), em “Da Hierofania à Resistência do Sagrado: o Mito como Expressão do Sagrado, suas Controvérsias no Discurso Ocidental e sua Resistência na Literatura Moderna”, dissertou sobre a conexão
entre mito e sagrado também na literatura profana, como espaço de ressignificação e resistência ao processo de dessacralização do mundo moderno (Dr.
Haroldo Reimer).
Lindomar Lopes da Rocha (31/08/2006) dissertou sobre “Jó, Imagem Arquetípica do
Sofrimento do Justo”, analisando sintomas traumáticos no sofrimento de Jó,
identificou fases do luto e seu processo de superação; o texto mítico apresenta
imagens arquetípicas e contribui no processo terapêutico de pessoas que sofrem, hoje, para reintegração da sua saúde somática, psíquica e noética (Dr.
Haroldo Reimer).
Nidal Ahmad Yassin (03/12/2007) dissertou sobre “Islam Profeta, Livros e Ritos”, analisando o livro árabe Al Qur an e sua importância para o Islamismo por meio
do estudo do contexto e da biografia de Muhammad, profeta caristmático, político, guerreiro e escritor dos livros que são fonte de fé para muçulmanos: Al
Qur an e Sunna, obras em linguagem simbólica e ritual (Dr. Valmor da Silva).
Antônio Raimundo de Moura Neto (13/08/2009), em “Hierofania e Sacralização da
Terra: a Perspectiva do Espaço Sagrado a Exemplo de Êxodo 3,1-5”, com
enfoque neurocientífico de perspectiva fenomenológica, disserta sobre a contribuição de textos sagrados na articulação da consciência humana para a construção de
perspectiva e cosmovisão ecológicas como fonte paradigmática na construção
de relações humanas e com a terra (Dr. Haroldo Reimer).
Evandro Araújo Beserra Neto (31/08/2010) disserta sobre “Conhecimento e Liberdade em 1Coríntios”, destacando narrativas de Paulo sobre o comer e o beber
em Corinto para diferenciar de políticas helênicas configuradas em torno dos
banquetes rituais, onde transparecem estruturas de poder do império romano;
a Ceia do Senhor reconfigura mundos e outorga cidadania para pessoas marginalizadas na cidade (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Cleide Lazarin (22/11/2013) disserta sobre “A Água da Vida e o Sentido da Vida”
com base na apocalíptica e com referenciais hermenêuticos, analisando Ap
22,1-5 e seu simbolismo da água para comunidades cristãs no império romano, destacando seu poder em processos de reconstrução de vida e dignidade na polissemia de seu significado de vida e de morte (Dr. Joel Antônio
Ferreira).
Maria José Modesto Silva (09/06/2015), na tese “Cântico dos Cânticos em Perspectiva
Alegórica e Semiótica”, elabora uma teoria do imaginário que centra nas relações humanas e no poder da voz de mulheres, apontando metaforicamente
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para a construção de alianças entre homem e mulher, Deus e povo, Jesus e
igreja (Dr. Valmor da Silva).
Gustavo Cortez Fernandez (05/02/2018) dissertou sobre “A Água como Símbolo de
Passagem da Morte para a Vida”, apresentando significado simbólico para
compreensão de textos bíblicos como importante instrumento para ressignificar sentidos em meio às relações fluidas na atualidade (Dr. Valmor da
Silva).
ESPIRITUALIDADE, ÉTICA E SAÚDE
A fundamentação e a vivência de espiritualidades e da ética, bem como práticas de
cuidado com a saúde e prevenção de doenças tem importante base em textos
sagrados, e aqui elencamos 16 resultados de pesquisas:
Leonardo Mendes Cardoso (01/08/2001) dissertou sobre “Inclusão Social, prevista Exclusão Inevitável: Saúde, Pureza e Santidade no contexto de Levítico 13 e 14”,
situando concepções de saúde e doença na Antiguidade e suas influências no
imaginário ainda hoje (Dr. Valmor da Silva).
Marcelo Silva Fantinati (31/12/2002) dissertou sobre “Cura, Compaixão e Conversão:
Experiências na Vida e na Bíblia” com pesquisa de campo e bibliográfica a
partir de Lucas 15, enfocando a importância da espiritualidade solidária em
processos terapêuticos (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Maria Cecília Rover (01/03/2004) dissertou sobre “Toque Terapêutico: o Encontro entre o Desejo de uma Vida Plena e a Plenitude da Vida”, com pesquisa bibliográfica analisou os cuidados terapêuticos de Jesus com pessoas doentes e seus
processos de reconstrução sóciocultural (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Suely Marques Rosa (22/02/2006) dissertou sobre “A Relação entre Religião e Deficiência Física para as Mães de Crianças com Paralisia Cerebral”, com pesquisa de campo e bibliográfica abordou imaginário religioso e transformação de
ethos em famílias que experimentam e enfrentam mudanças em decorrência de
doença grave (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Luciana Rodrigues Pinheiro Torres (25/04/2007) dissertou sobre “A Dança no Culto
Cristão”, investigando esta expressão artística no rito religioso como vivência
da espiritualidade em relação ao Sagrado e reapropriação cultural da dança
como forma de manifestação da fé pública (Dr. Haroldo Reimer).
Valdivino José Ferreira (14/08/2009) dissertou sobre “A Dimensão Política da Práxis
de Jesus no Evangelho de Lucas” com pesquisa bibliográfica, destacando a
práxis político-ideológica de Jesus frente à dominação romana, a organização
das comunidades lucanas e suas influências éticas para a atualidade (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Maria José Cardoso (08/08/2011) dissertou sobre “A Espiritualidade que nasce da Práxis
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Libertadora de Jesus”, apresentando elementos característicos da espiritualidade
de Jesus, baseados na fidelidade a Deus e na misericórdia e acolhida às pessoas,
servindo de modelo ético para pessoas cristãs (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Érika Pereira Machado (06/02/2014), na tese “Espiritualidade e Saúde: uma Dimensão
de Cuidado na Vida de Cuidadores Familiares de Pessoas com Doença Crônica”, com referencial hermenêutico-fenomenológico e prática fisioterapêutica,
analisa textos bíblicos e estados traumáticos, agressores e estressores, para
compreender sentidos de vida e morte, destacando a interface entre a espiritualidade de quem vivencia doença e de cuidadores que adoecem em silêncio
(Dra. Ivoni Richter Reimer).
Neve Ione Ribeiro Guimarães (14/08/2014), na tese “O Sermão da Montanha na Visão
do Filósofo Cristão Huberto Rohden”, com referencial hermenêutico, destaca
a Razão espiritual como categoria que possibilita a experiência do Eu espiritual, bem como a intuição e a mística que religam o ser humano à Suprema
Realidade na análise que Rohden faz de Mateus 5-7 (Dr. Valmor da Silva).
Luiz Humberto Carrião (20/12/2016) dissertou sobre “Do Cristo Cósmico e do Cristo
Telúrico na Visão de Huberto Rohden”, investigando a cristologia do filósofo
na interface cósmica do Verbo encarnado como Divindade Universal e a telúrica do Nazareno entre nós, o que permite sua manifestação universal (Dr.
Valmor da Silva).
Emivaldo Silva Nogueira (01/02/2017) dissertou sobre “O Conceito de Autodiscernimento em Confronto com a Modernidade: uma Visão Religiosa em Abraham
Joshua Heschel” com perspectiva hermenêutica, destacando a visão judaica na
concepção e vivência da justiça e no processo de humanização, com base em
profetas bíblicos e na obra de Heschel (Dr. Valmor da Silva).
João Cândido Barbosa (10/08/2017), na tese “Espiritualidade e Estilo de Vida: Contribuições Éticas, Econômicas e Sociais a partir do Evangelho de Lucas”, analisa
textos de Lucas em seu contexto histórico-social e valores éticos importantes
para aquela comunidade a partir da práxis libertadora de Jesus junto às pessoas
marginalizadas, sendo referência para relações dignas e justas hoje (Dra. Ivoni
Richter Reimer).
Norberto dos Reis Guimarães (19/12/2018) dissertou sobre “Discipulado Ideal: Amar
a Deus e ao Próximo como a Si Mesmo” com base exegética e bibliográfica
sobre Mateus 22,36-40, como resumo da lei e dos profetas, destacando o amor
como base comunitária e conduta de vida cristã (Dr. Valmor da Silva).
Pedro Antônio Chagas Cáceres (11/03/2019), na tese “Mortes Violentas: o Sentido da
Fé para quem fica”, com referenciais hermenêuticos e pesquisa de campo na
região de Goiânia, analisa a morte como resultado de violência e o sentido da
religião para as pessoas enlutadas, afirmando que a maioria das mortes atingiu
pessoas fragilizadas (jovens negros, pobres e mulheres) e que a espiritualida54
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de e os mecanismos simbólicos religiosos contribuem no combate de medos,
tristeza e vazio na situação de luto (Dr. Valmor da Silva).
Carlos Enrique Pineda Knudsen (30/08/2019) dissertou sobre “O Significativo Ato de
Falar de Jesus Cristo Hoje: uma Contribuição de Dietrich Bonhoeffer”, analisando obras deste teólogo mártir na 2.Guerra Mundial, destacando sua resistência ao regime nazista por meio de sua cristologia que afirma o exclusivo
senhorio de Cristo e seu significado para igreja cristã hoje (Dra. Ivoni Richter
Reimer).
Alexandre Moura Teles (10/09/2019), na tese “A Sociedade em Busca de um Milagre”
com pesquisa bibliográfica e de campo (Ceilândia-DF) busca compreender espiritualidades em torno de milagres em contexto profano e sagrado, com base
em narrativas sobre Elias e Eliseu, como meio para superar crises econômicas,
servindo como propaganda midiática religiosa e assumindo atributos divinos
(Dr. Valmor da Silva).
DIREITO, EDUCAÇÃO E ECOLOGIA
A interface do fenômeno religioso com base em textos sagrados com áreas do Direito e
da Educação foi contemplada em 19 resultados de pesquisa:
Ivoni de Souza Fernandes (14/05/2001) disserta sobre “A Ação Educativa de Jesus: Ensino para todas as Gerações”, analisando a práxis pedagógica de Jesus e suas
relações com Paulo Freire, destacando a concepção interacional da pedagogia
do amor que considera a realidade existencial de cada pessoa (Dr. Valmor da
Silva).
Suely Maria da Silva Amado (22/06/2001) disserta sobre “Violência e Experiência
Religiosa na Escola Pública Municipal de Goiânia”, com referenciais fenomenológicos e pesquisa de campo, demonstra a complexidade da violência
na escola e a potencialidade religiosa para construção relacional não-violenta,
contribuindo para revisão de projeto pedagógico nas escolas (Dr. Valmor da
Silva).
Ederlaine Fernandes Braga (20/08/2001) disserta sobre “Ensino Religioso: Disciplina
Integrante das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental”, com pesquisa
bibliográfica e de campo analisa história e legislação do Ensino Religioso no
Brasil, destacando dificuldades estruturais para execução da legislação (Dr.
Valmor da Silva).
Rodrigo Freitas Palma (27/03/2002) disserta sobre “Elementos de Direito Ambiental na Bíblia Hebraica” com referenciais hermenêuticos na análise de textos
sagrados e da conceituação ecológica para a construção de uma legislação
ambiental que considere o fenômeno religioso como parte integrante da construção do ser (Dr. Haroldo Reimer).
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Carlos Bandeira Júnior (26/03/2003) disserta sobre “Alimentos Transgênicos no Debate entre Ciência Moderna e Valores Ético-Religiosos”, argumentando a importância da experiência religiosa em relação à alimentação saudável e à visão
crítica de ciências que desconsideram o ambiente (Dr. Haroldo Reimer).
Ricardo Almeida de Paula (31/12/2003) disserta sobre “Leis e Costumes da Cultura de
Nuzi e suas possíveis Relações com os Substratos Narrativos Tradicionais dos
Patriarcas e Matriarcas Bíblicos”, com pesquisa bibliográfica analisa conjunto
de leis do Antigo Oriente Próximo e aponta correlações religiosas patriarcomatriarcais de várias culturas do período (Dr. Haroldo Reimer).
Vicentina Mendes da Silva Santos (10/02/2005) disserta sobre “A Docência do Ensino
Religioso na Rede Pública de Goiânia: um Estudo a partir das Representações
Sociais”, buscando identificar representações sociais de professores que colocam Deus como orientador afetivo; evidencia fragilidade ecumênica e interdisciplinar (Dr. Valmor da Silva).
Eveline Rachel Moreira de Morais (31/03/2008) disserta sobre “A Bíblia na Educação
Ambiental: a Contribuição dos Textos Ecocêntricos do Antigo Testamento”,
analisando textos e tradições religiosas judaicas que contribuem com educação ambiental de forma interdisciplinar na construção de novo paradigma ecológico (Dr. Haroldo Reimer).
Edson Bento dos Santos (14/03/2011) disserta sobre “A Formação de Catequistas na
Arquidiocese de Goiânia após a Promulgação do Catecismo da Igreja Católica
(1992 a 2009)”, considerando as circunstâncias históricoculturais e eclesiais
dos documentos e da formação catequética (Dr. Valmor da Silva).
Iêda Rubens Costa (19/12/2012), na tese “O Aborto entre os Posicionamentos Católico,
o Feminismo e a Legalidade Jurídica”, com referenciais hermenêutico-sociológicos e pesquisa bibliográfica de documentos da CNBB e ONGs feministas,
bem como do Plano Nacional de Direitos Humanos, apresenta percepções diversas e contrárias em relação ao aborto, com base nos conceitos do biopoder
e da autonomia relativa (Dr. Haroldo Reimer).
Sandro Pontes Silva (26/02/2013) disserta sobre “Sabedoria para Aprender e Ensinar:
Estudo no Livro de Provérbios sobre os Conceitos de Educação de Filhos”,
destacando concepções sobre família e educação a partir de textos proverbiais,
importantes também para a atualidade (Dr. Valmor da Silva).
Luís Antônio Alves Bezerra (07/05/2013) disserta sobre “O Delito de Homicídio na
Lei Mosaica: Religiosidade, Teofania e Aspectos Sóciojurídicos”, analisando
códigos legais do Antigo Testamento que contribuíram para a negação da pena
de morte na legislação brasileira (Dr. Haroldo Reimer).
Cristhyan Martins Castro Milazzo (08/05/2013), na tese “Justiça Restaurativa: em Busca da Fraternidade, Democracia, Direitos Humanos e Dignidade Social”, estabelece diálogo interdisciplinar entre Religião, História e Direito, contribuindo
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com processos de instauração de justiça por meio de instrumentos e dinâmicas
de não-violência, diálogo e restauração a partir de textos sagrados e práticas
restaurativas no Brasil (Dr. Haroldo Reimer).
Fabrício Wantoil Lima (12/05/2014), na tese “Dimensões Ambientais de Textos Bíblicos: Contribuições para Formação de Princípios no Âmbito do Direito
Ambiental Contemporâneo”, investiga textos bíblicos e legislação ambiental,
demonstrando que a espiritualidade religiosa com base na reinterpretação bíblica contribui para a emergência de novos paradigmas e princípios no Direito
Ambiental (Dr. Haroldo Reimer).
José Alves Santos (30/09/2014), na tese “O Reino de Deus e sua Dimensão Planetária”,
analisa textos bíblicos (Mc 1,14-15) a partir de seu contexto histórico-social
para enfatizar o caráter dinâmico do Reino de Deus em defesa da vida, principalmente ameaçada pelas mudanças climáticas na atualidade (Dr. Joel Antônio
Ferreira).
Erika Rejane Rodrigues de Souza Fideles (04/02/2015) disserta sobre “Religião e Direito: Mulher e Violência – Reflexões a partir de Textos do Novo Testamento”,
analisando 1Timóteos 2,11-15 e Códigos Civis que disciplinam a condição
sócio-familiar submissa da mulher, bem como a Lei Maria da Penha e movimentos sociais que questionam e reprimem a violência contra a mulher (Dra.
Ivoni Richter Reimer).
Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior (07/10/2015), na tese “Direito à Liberdade Religiosa: Evolução Histórica e Questões Hodiernas no Ordenamento Jurídico
Brasileiro”, analisa o desenvolvimento histórico da liberdade religiosa como
direito fundamental, destacando a relação de expressões religiosas com o Estado e identificando soluções constitucionais para questões conflitivas entre
liberdade religiosa e caráter laico do Estado (Dr. Haroldo Reimer; Dra. Ivoni
Richter Reimer).
Arcangelo Scolaro (15/02/2016), na tese “A Formação Bíblica como Precursora da
Educação do Campo: Diocese de Goiás 1967-1998”, destaca a Educação do
Campo como política pública em prol dos empobrecidos, identificando a formação bíblica por meio das CEBs como sua precursora e a pedagogia de Paulo
Freire como partícipe dos planos e organização das pastorais sociais naquele
período (Dr. Valmor da Silva).
Severino Breda da Silva (29/08/2016), na tese “Adventistas do Sétimo Dia: o Conflito de Direitos e Deveres motivados pela Guarda do ‘Sábado Bíblico’”,
com pesquisa bibliográfica analisa a prática da observância do sábado nessa expressão religiosa, afirmando a existência de colisão de direitos e princípios fundamentais, como verificável no direito à educação e ao trabalho
no dia de sábado em conflito com o direito à liberdade religiosa (Dr. Valmor da Silva).
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IGREJA E(M) SEUS MOVIMENTOS
Igreja como espaço de poder e de expressão e vivência da fé baseada em textos sagrados e documentos eclesiásticos foi abordada em 19 pesquisas:
Onofre Guilherme dos Santos Filho (16/04/2001) disserta sobre “O Rosto da Igreja na
Cidade: a Igreja e a Estrutura Comunitária Paroquial no Mundo Urbano”, com
referencial da Sociologia da Religião e pesquisa de campo analisa a história
da formação institucional paroquial desde o séc. II, para debruçar-se sobre
desafios atuais à paróquia urbana (Dr. Valmor da Silva).
Arcângelo Scolaro (01/06/2001) dissertou sobre “Profecia e Diálogo: Análise SócioCultural da Diocese de Goiás 1967-1998”, analisando o bispado de Dom
Tomás Balduíno, afirmando a valorização dos leigos e a transformação da
estrutura eclesial e social (Dr. Valmor da Silva).
Carlos Augusto Ferreira de Oliveira (30/06/2004) dissertou sobre “Década de Ostracismo: Análise da Teologia da Libertação no Brasil 1990-2000”, apontando para
o enfraquecimento da opção preferencial pelos pobres por parte da estrutura
eclesiástica da Igreja Católica no Brasil nesse período e para conflitos entre
modelos eclesiais vigentes (Dr. Haroldo Reimer).
Ana Pinheiro (19/08/2004) dissertou sobre “A Dádiva no Ritual da Procissão do Fogaréu na Cidade de Goiás”, analisando a dádiva e sua função da (re)produção
do pertencimento social com base na observação que a procissão teatraliza a
maior cena de gratuidade do imaginário cristão: a morte de Cristo para salvar
o mundo, tradição vivida e definida localmente (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Norberto Salomão (14/02/2005) dissertou sobre “A CNBB no Contexto da Globalização: a Instituição Religiosa como Agente de Mobilização Nacional e de
Ação Político-Social”, afirmando a opção da igreja pelos marginalizados,
que se expressa em ações eclesiais e político-sociais (Dr. Joel Antônio Ferreira).
João Bosco Pereira (28/02/2005) dissertou sobre “Posições Variantes da Igreja Católica
frente às Organizações Sociais a exemplo do Centro Social Rural de Orizona”,
analisando ações pastorais da Igreja, registrando conflitos comunitários internos e a importância da efetiva participação eclesiástica na promoção humana
e resolução de conflitos (Dr. Haroldo Reimer).
Leocimar Rodrigues Barbosa (30/08/2005) dissertou sobre “Procurando o Paraíso:
uma Análise dos Movimentos Fundamentalistas das Religiões Monoteístas”
destacando relações de fundamentalismos religiosos com as crises da modernidade e sua base ideológica na busca por resposta aos anseios humanos (Dr.
Haroldo Reimer).
Onyemauche Cletus Chukwujioke (20/09/2005) dissertou sobre “A Eucaristia no Ecumenismo entre as Igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil”,
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demonstrando dificuldades e possibilidades para a prática eucarística comum
entre as igrejas (Dr. Haroldo Reimer).
Agnaldo Divino Gonzaga (17/10/2005) dissertou sobre “Anel de Tucum: a Missão
Evangelizadora de Pedro Casaldáliga, Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia” com análise do documento papal Evangelii Nuntiandi e da ação pastoral de Casaldáliga como ação libertadora e testemunho profético em contextos
de opressão (Dr. Haroldo Reimer).
Ýleris de Cássia de Arruda Mourão (22/02/2006) dissertou sobre “A Comunicação do
Religioso: a Homilia sob a Ótica de Leigos e Padres”, apresentando subsídios
para a relação homilia-comunicação-religião em perspectiva críticoconstrutiva referente à eficácia da linguagem e da estética da oratória, centrada no
poder simbólico da Palavra e na fé (Dra. Ivoni Richter Reimer).
Norma Moreira de Morais (22/02/2006), em “Repensando os Messianismos de Canudos e Juazeiro”, dissertou sobre movimentos sociais messiânicos no Brasil,
indicando para a relação entre crises econômicas e expressão religiosa como
matriz desses movimentos (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Oscar Vasconcelos de Souza Filho (22/03/2006) dissertou sobre “Liberdade e Diversidade Religiosa em Anápolis: Construção da Harmonia na Pluralidade”, observando processos de formação no Ensino Religioso e da necessidade de seu
fundamento ecumênico e respeitoso com as alteridades (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Manoel do Bomfim Rodrigues de Souza (30/03/2007) dissertou sobre “A Pastoral Carcerária de Pires do Rio e seus Desdobramentos”, apontando para a predominância da origem social dos crimes cometidos pelos encarcerados e para
atitudes proativas da Pastoral em relação à reconstrução da auto-estima e do
ser-cidadão dos mesmos (Dr. Joel Antônio Ferreira).
Ronaldo Manoel da Silva (27/04/2007) dissertou sobre “O Profeta de Bengala: Ações
Proféticas de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, Arcebispo Metropolitano da
Arquidiocese de Goiânia 1986-2002”, registrando elementos históricos da
igreja e da ação do bispo que mostraram-se proféticas no contexto de sua atuação (Dr. Joel Antônio Ferreira).
João Bosco de Souza (15/03/2011), em “Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso”, dissertou sobre dificuldades e oportunidades para a convivência religiosa com
base no sacramento do batismo, seus princípios bíblico-teológicos e suas práticas diferenciadas, com experiências a partir do Concílio Vaticano II e de
Igrejas Protestantes (Dr. Valmor da Silva).
Sérgio Batista de Oliveira (14/03/2012) dissertou sobre “O Lugar da Hermenêutica Bíblica na Formação Teológica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus”, destacando a hermenêutica que fundamenta a teologia desta igreja como fundamentalista
e concordista na interpretação literal da Bíblia (Dr. Haroldo Reimer).
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Rogério Regis de Azevedo (22/11/2013) dissertou sobre “Pluralismo Religioso: Caminhos de Salvação”, organizando princípios teóricos do pluralismo religioso e
da diversidade de ofertas de salvação provindas de expressões religiosas não
cristãs, que possam contribuir no diálogo religioso e na busca da paz mundial
(Dr. Valmor da Silva).
Renato Rômulo dos Santos Suhet (28/02/2014) dissertou sobre “Fenomenologia da
Canonização”, com base em Lv 11,44-45, analisando a santificação na Igreja
Católica e o significado dos santos na vida dos crentes após a canonização,
expresso em culto e veneração (Dr. Valmor da Silva).
Eduardo Soares de Oliveira (04/12/2014), na tese “Semen Sanguinis Cristianorum:
a Construção de um Projeto de Identidade Cristã em Tertuliano”, analisa o
tema do martírio com base em obras do apologista Tertuliano, demonstrando
sua importância no contexto do cristianismo africano e sua função central na
construção da identidade cristã no período de perseguição imperial, destacando o sacrifício de mártires que se tornam exemplo de fé e compromisso com o
evangelho como projeto identitário cristão africano latino-romano desta época
(Dr. Joel Antônio Ferreira).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo-relatório foi pensado conjuntamente como apresentação organizada da produção discente realizada nos 20 primeiros anos do PPGCR da PUC Goiás,
em sequência do artigo escrito pelos colegas Haroldo Reimer, Joel Antônio
Ferreira e Valmor da Silva. Aqui ficam evidenciadas a atualidade e a relevância das pesquisas realizadas por meio de sua especificidade e diversidade,
interdisciplinaridade e interseccionalidade nos temas e conteúdos trabalhados
e em suas abordagens, indicando potencialidades em inovação na construção
de conhecimento a serviço da vida.
Por isso mesmo, há de se refletir acerca de demandas e desafios vinculados a esta área
específica de conhecimento dentro das Ciências da Religião no atual contexto
de potencialização de fundamentalismos conservadores que recrudescem processos de violências e apequenamentos do ‘outro’ em suas múltiplas facetas
e dimensões. Esta reflexão exigirá muito trabalho: revisitar epistemologias e
metodologias, aprimorar e ampliar perspectivas hermenêuticas e referenciais
teóricos que sejam eminentemente ecumênicos, socioculturalmente situados,
histórica e politicamente capazes de contribuir com processos formativos e
educacionais na promoção da dignidade de cada ser, na restauração da vida
violada e na reconstrução da esperança como antídoto do medo.
Por fim e não por último: precisaremos mais do que nunca de uma IES forte e corajosa para enfrentar adversidades e garantir condições para que os trabalhos
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possam ser realizados em perspectiva crítica, construtiva e eticamente sustentáveis.
RELIGION AND SACRED LITERATURE: 20 YEARS OF STUDENT PRODUCTION
Abstract: this article-report aims to show all the results of student research in Religion
and Sacred Literature Line, presented in the form of dissertations and theses
in the period 1999-2019 at PPGCR PUC Goiás. The summary was constructed based on the survey of data available in the Electronic Publication System
of Theses and Dissertations of this Hgher Education Institution (HEI) and in
lists provided by the Secretariat of the School for the Training of Teachers
and Humanities. The material was organized into 6 thematic axes and the
abstracts were presented chronologically. The contribution of the research
carried out is important for the PPGCR, impacting on the construction and
innovation of knowledge at the service of life in various fields of work and
sociocultural movements in Brazil, mainly in the Midwest and North regions.
Keywords: Sacred Literature. Sciences of Religion. Dissertations. Theses.
Nota
1 Disponível em: http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/
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