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Uma nova geração do PRODOLA
Em fevereiro 2016 começou uma nova
geração do PRODOLA, com 11 novos alunos. As aulas começaram em Lima e os
novos doutorandos são os seguintes. Cinco
vêm do Brasil: Francisco Diassis de Andrade, Samuel Muniz
Bastos, Manoel Medeiros, Daniel Moreno e Raildes Nascimento; do Peru: Rafael Molina
e Sergio Solano Castro. Temos também María Graciela
Santa Cruz da Argentina,
Néstor Moreno do Panamá,
Maribel
Zacapa
dos

EUA/Honduras e finalmente, do México,
David Ceceña. Damos a todos as boas vindas e desejamos um treinamento doutoral
abençoado e bem sucedido!

Primeiro graduado do PRODOLA através da Universidade Livre de
Bloemfontein, Africa do Sul.
Os nossos parabéns ao Oscar René Franco da classe de
2010, que recebeu seu diploma de PhD em julho deste ano.
Oscar fez sua defesa em junho junto ao PRODOLA, tendo
como jurados os doutores Van Engen (tutor), Paredes (Deão),
Bergsma, e A. Roldan. Na UFSB da África do Sul, o seu jura-

do foi o Dr. Pieter Verster, professor e Missiologista. Agradecemos a Deus pela colaboração
especial do Dr. Verster tanto com a lingua inglesa como com o africans.
Oscar investigou o impacto espiritual sobre a vida dos crentes de uma congregação
que vive num clima de alta violencia por um longo período. Oscar fez seu mestrado na UNELA,
é professor universitário em sociologia e pastor da Igreja do Nazareno em El Salvador. Foi muito evidende o apoio moral que o irmão Oscar recebeu dos membros de sua congregação, seus
amigos e sua família. Dentre estes, um grupo de 20 membros dedicaram-se mensalmente em
oração por Oscar e o seu projeto de investigação, e muitos ofertaram para que o irmão pudesse terminar seus estudos.

A semelhança do Congreso do Panamá 1916: simposio
Por Néstor Moreno
Nos “brazos del tibio terral”1 Panamenho, na segunda - feira, 8 agosto deste ano, em um
simpósio realizado na Cidade do Panamá, PRODOLA lembrou do grande evento que reuniu os
representantes mais respeitáveis do evangelho do continente e que implicou em mudanças
perenes para missões na América Latina.
O Programa Latino-Americano de Doutorado (PRODOLA) e membros da comunidade evangélica no Panamá, reuniram-se na Igreja da Plenitude em Cristo para ouvir palestras sobre o
"SIGNIFICADO E O IMPACTO PARA A MISSÃO DO POVO DE DEUS NA AMÉRICA LATINA,
DO CONGRESSO EVANGÉLICO REALIZADO NO PANAMÁ EM 1916”. Este ano marca 100
anos do Congresso Evangélico do Panamá, a primeira reunião de trabalho missionário feito nas
Américas.
Como conferencistas convidados, o evento foi agraciado com Dr. Pablo Deiros, pastor, teólogo
e historiador, Dr. Charles Van Engen, Missiologista, escritor e teólogo e Tomas Gutierrez, teólogo e historiador.
Nas palavras do Dr. Paul Deiros2, a primeira reunião de trabalho missionário no continente ocorreu de 10 a 20 de fevereiro de 1916, na cidade do Panama, sob o nome de: "Trabalho Cristão
na América Latina". Participaram 481 pessoas de 18 países da América Latina, 230 delegados
oficiais, representando 44 juntas e sociedades missionárias dos Estados Unidos, um do Canadá, dois da Jamaica e três da Grã-Bretanha, e o resto participou como ouvinte . O Congresso
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Essa descrição foi citada do livro “Historia del Cristianismo en América Latina” de Pablo Deiros.
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incluiu missionários, pastores e leigos das igrejas nacionais na América Latina, assim como
muitos convidados especiais.
A Comissão Organizadora elegeu como presidente do Congresso a Eduardo Monteverde, professor da Universidade do Uruguai e membro ativo da Associação Cristã de Jovens em Montevidéu; John R. Mott e Robert E. Speer atuaram como co-presidentes, enquanto Samuel G. Inman foi nomeado como secretário executivo. Foram nomeadas oito comissões de trabalho, que
tiveram como base boa parte do material utilizado em Edimburgo e os relatos de representantes de países latino-americanos.
As comissões de trabalho preparam documentos muito completos sobre os seguintes temas:
exploração e ocupação, mensagem e métodos, educação, publicações, o trabalho das mulheres, a Igreja no campo, as bases no local de origem e cooperação e promoção da unidade.
Entre as recomendações decorrentes do Congresso do Panamá, foi proposto às juntas de
missão e as Sociedades Bíblicas, uma organização para abordar geograficamente a missão no
continente. Conferências anuais foram propostas a nível regional, para discutir a cooperação
para missões. O cultivo do espírito de fraternidade da fé cristã foram propostos.
A influência do Congresso foi notável e significativa, por ter apresentado o primeiro panorama
do trabalho protestante no continente e porque a partir do momento uma série de reuniões e
conferências foram gerando interesse na evangelização do continente. Além disso, um esforço
para atingir as classes educadas foi estimulado, surgiu o desejo de unificar a educação teológica, e envisionou-se dar uma dimensão social ao trabalho misiónário na América Latina, e esforços para promover a unidade Protestante no continente foram encorajados.
O escritor e prodoleño historiador Tomas Gutierrez sugeriu que, como parte das implicações
deste importante evento de 1916, podemos dizer que "a importância do Congresso do Panamá
encontra-se no impacto sobre o trabalho de várias missões; marcou o início da aproximação
com a classe política na América Latina, bem como da busca de soluções para os vários problemas sociais que afligem nosso continente”3.

Novo número da INTEGRALIDAD
Integralidad, a revista de CEMAA acaba de publicar sua última edição, sob a direção, como
sempre, do decano do PRODOLA, Dr. Ruben "Tito" Paredes. Nesta edição encontram-se
vários artigos relacionados com a missão da igreja no mundo de hoje. Contém artigos de alunos do PRODOLA. Para acessar a revista click aquí.
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Tomás Gutiérrez Sánchez, “Protestantismo y Democracia en América Latina: Incidencia del
Congreso de Panamá en las sociedades latinoamericanas 1916-1920”. Trabalho apresentado no
Simposio do Panamá, agosto 2016

Apresentação do novo livro de Rob Johnston, God’s Wider Presence
Robert K. Johnston, membro do Conselho de
LACmin (entidade mantenedora do PRODOLA) participou da conferência da Academia
Americana de Religião, em novembro passado, em Atlanta. Este foi um grande evento com
mais de 15.000 professores/as de teologia em
todo o mundo. Dr. Johnston apresentou ali o
seu último livro, Abrangência da Presença de
Deus: Reconsiderando a Revelação Geral
(Grand Rapids: Baker Academic, 2014). Na
apresentação, além do autor, professores do
Wheaton College, da Universidade de Multnomah e da Universidade Messias, analisaram
o livro e fizeram questionamentos ao autor.
O livro explora experiências com Deus que
ocorrem às pessoas que estão fora da igreja e
sem uma referência direta a Jesus Cristo ou à
Bíblia. O que é "teologicamente relevante"
nesses encontros com Deus, que as pessoas
têm através da natureza (assistir a um pôr do
sol) ou ao apreciar uma obra de arte, ou um
sonho ou talvez o nascimento de uma criança?
Como devemos compreender estas experiências de revelação? O livro nos convida a considerar essas questões.

Novo livro de Alberto Roldán, Atenas e Jerusalém
Alberto Roldan publicou seu livro mais recente, com a editora PUMA, intitulado Atenas e Jerusalém. É uma coleção de ensaios sobre teologia e filosofia.

Novo livro de Pablo Deiros, KEMP
. Pablo Deiros acaba de publicar seu livro mais recente, desta vez
em Inglês. É KEMP (The Story of John R. and Mabel Kempers,
Founders of the Reformed Church in America Mission in Chiapas,
Mexico). O título do livro refere-se à maneira familiar de chamar
John Kempers, fundador da Igreja Reformada da América, em
Chiapas, México. O livro conta a história desta família de missionários, em um gênero literário muito particular. Pablo Deiros
conta esta história na primeira pessoa, como se fosse uma autobiografia. O livro reflete anos de pesquisa de vasta quantidade de
documentos, fotos e anedotas desta maravilhosa história que é
muito próxima à família do PRODOLA, pois os Kempers fundaram a igreja que mais tarde se tornou parte da história da família
Van Engen em Chiapas, México. O livro foi publicado pela Eerdmans em 2016.
.

David Roldán apresentou seu trabalho “Latin American Evangelical
Theology: a discussion about ‘history’ and ‘human praxis’”
David Roldán,formou-se no PRODOLA em 2011, apresentou o seu documento "Teologia Evangélica Latino-americana: a discussão da ‘história’ e ‘práxis humana’ "após a crise da dialética" como parte de sua pesquisa de pósdoutoramento com a Fundação Langham e apoio
do Instituto Teológico FIET. A investigação foi
realizada na Universidade de Cambridge, Inglaterra (março) e no Asbury Seminary (Kentucky, Estados Unidos), em junho. Estiveram presentes na
apresentação, entre outros, os professores Dr.
Markus Bockmuehl (Oxford University), Dr. Dirk
Jongkind (Cambridge University), Dr. Jeff Greenman (Regent College, Vancouver) e o Dr Michael
Graves (Wheaton College, Illinois).

Oração
Oremos por Roberto Aldana (Generación 2008), pelo falecimento de sua filha. Que Deus fortaleça ao nosso irmão
.
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