Notícias
Etienne Alfred Higuet

O 25º Seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich
teve que ser adiado no ano passado por causa da pandemia. Ele será
realizado em modo online no presente mês de setembro. Na realidade,
ele deveria ter sido organizado em 2019, para comemorar o centenário
da conferência inaugural de Tillich sobre a ideia de uma teologia da
cultura. Por causa da coincidência com o GT Paul Tillich no Congresso
da Anptecre, resolvemos integrar, de certo modo, os dois eventos. Vejam
a seguir os dados do Seminário e do GT.
25o. SEMINÁRIO EM DIÁLOGO COM O PENSAMENTO DE
PAUL TILLICH: Religião, Linguagem e Cultura: relevância e limites
da teologia da cultura de Paul Tillich para o século XXI
APRESENTAÇÃO
Em 1919, por ocasião de uma conferência na Sociedade Kantiana de Berlim, Paul Tillich delineou em um texto o que viria a ser o
programa de sua obra: Sobre a ideia de uma teologia da cultura (Über
die Idee einer Theologie der Kultur). Precursora de uma compreensão
hermenêutica, secularizada e, a seu modo, “pública” da teologia, a
proposta de Tillich alinhava-se ao pensamento crítico daquele contexto,
a fim de tratar os conceitos de cultura e religião indissociáveis – não
por seus conteúdos, mas por suas funções na dinâmica elementar da
vida social humana.
(Pouco mais que) um século depois, a Sociedade Paul Tillich do
Brasil, propõe-se tematizar a teologia da cultura de Tillich com a tarefa básica a qualquer tratamento crítico: reconhecer a relevância no
quadro de seus limites. Os objetivos se definem em torno da proposta
do seminário desde a suas primeiras edições, que é fomentar o diálogo
com o pensamento deste autor e qualificar sua recepção crítica e criativa
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no contexto do estudo da religião no Brasil e em língua portuguesa em
geral. Em particular, nos perguntamos pelo poder e limites heurísticos
não apenas do quadro conceitual que a teologia da cultura representa,
mas também de seus pressupostos, determinados, por um lado, pelo
contexto e época do autor e, por outro lado, pelo nosso próprio contexto de recepção.
Além da comemoração a qual a alusão ao centenário desse legado
convida, nossa expectativa é que tenhamos um encontro estimulante e
produtivo a todas e todos interessadas/os no pensamento e na obra de
Paul Johannes Oskar Tillich.
Obs.: em função da pandemia pela qual passamos, a programação
de conferências do seminário será transmitida online no Canal Youtube
da Sociedade Paul Tillich do Brasil e as comunicações de pesquisa serão realizadas na programação do GT Paul Tillich, que integra o VIII
Congresso da Associação de Programas de Pós-graduação em Ciências
da Religião e Teologia (Anptecre).
PROGRAMAÇÃO
15/09: Bases conceituais da Teologia da Cultura – Fábio H. Abreu
(19:00 às 21:00 – horário de Brasília)
20/09: Saúde e salvação em Tillich na perspectiva da Teologia da Cultura – Etienne A. Higuet (19:00 às 21:00 – horário de Brasília)
22/09: Theology, Religion, Culture. Reflections on the Task of Systematic
Theology following Paul Tillich - Christian Danz (9:00 às 10:00 – horário de Brasília) (palestra dirigida em Língua Inglesa)
28-30/09: Comunicações no GT Paul Tillich na programação do VIII
Congresso da Anptecre (http://www.anptecre.org.br/pagina/viii-congresso/viii-congresso-2021-srfd)
ONDE ASSISTIR AS CONFERÊNCiAS?
No nosso canal no YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UC6HTy8vrEkuDguVa2ypw7Aw
INSCRIÇÃO
No site da UFS: https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/
paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao
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Vocês encontram no site www.paultillich.com.br um tutorial para
a inscrição.
Foram defendidas recentemente:
Mestrado em Ciências da Religião. Ivanildo Aragão de Moura, com a
dissertação: A poesia como hermenêutica da vida: o sensacionismo de
Fernando Pessoa sob a análise religiosa da arte de Paul Tillich.
PPGCR da Universidade Federal de Sergipe. Orientação de Joe Marçal
Gonçalves dos Santos.
Doutorado em Teologia. Pablo Fernando Dumer, com a tese: Epistemologia da Graça: um estudo do pensamento de Paul Tillich e suas
contribuições para a Teologia protestante brasileira. No PPGT da EST,
São Leopoldo, RS. Os professores Eduardo Gross e Etienne Higuet
participaram da banca.
A North American Paul Tillich Society (NAPTS) realiza o seu
encontro anual no dia 19 de novembro de 2021, em San Antonio (Texas), logo antes do encontro da American Academy of Religion : Paul
Tillich. Issues in Religion, Theology and Culture. As inscrições para
comunicações já foram encerradas.
O encontro anual da DPTG (Deutsche Paul Tillich Gesellschaft),
sobre o tema Dialektik der Aufklärung (Dialética do esclarecimento)
foi realizado no formato online na Academia Evangélica de Frankfurt/
Main, de 09 a 11 de abril de 2021. O quarto congresso da DPTG, que
devia ser realizado em Dresde em julho de 2021, foi adiado para os dias
06 a 09 de julho de 2022. Ele será dedicado ao período passado por
Tillich a Dresde, entre o semestre de inverno 1925/1926 e o semestre de
inverno 1928/1929, no horizonte dos discursos intelectuais e dos debates
de auto-compreensão durante a República de Weimar. Diversas obras
importantes foram produzidas durante esse tempo: Die religiöse Lage
der Gegenwart, Das Dämonische, Kairos. Ver a página do congresso
https://tu-dresden.de/gsw/phil/ict/tillich-kongress.
O colóquio da Associação Paul Tillich de expressão francesa foi
realizado no formato online a partir de Sherbrooke (Québec-Canada),
sobre o tema Saúde e Salvação em Paul Tillich. O professor Etienne
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A. Higuet apresentou uma comunicação relacionada com a pandemia
no Brasil.
Informamos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
revistas.ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil:
www. metodista.br/correlatio. A revista recebeu a qualificação A4 no
Qualis da Capes.
Como de costume, indicamos alguns links interessantes: Antes de
tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. paultillich.com.
br. Já que o site está um pouco desatualizado, recomendamos o nosso
grupo no Facebook, em nome de “Sociedade Paul Tillich”, endereço:
https://www.facebook.com/ groups/1436322119957142.
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http://
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimestral,
que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível no
site. Queremos parabenizar e agradecer o editor do Bulletin durante muitos anos, Frederick Parrella, com quatro edições anuais. O boletim será
doravante exclusivamente digital, incluindo um blog do editor e vídeos.
Association Paul Tillich d’expression française: APTEF no Facebook:
https://www.facebook.com/association.paul.tillich. O site internet
foi recentemente cancelado e substituído por um blog organisé por
Geoffrey Legrand: www.aptef.net, que será alimentado o mais frequentemente possível. Aceita contribuições, as quais permitirão transformar
o blog num lugar vivo de trocas e descobertas sobre Paul Tillich.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : https://theologie-trier.de/index.
php?id=73122.
O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. Paul Tillich
Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima.
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http:// www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml.
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@gmail.com.
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Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: www.
metodista.br/estudosdereligiao.
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor.
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
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