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Objetivos e escopo 

Nosso objetivo é criar um boletim informativo com artigos em língua portuguesa, que publique 

estudos e pesquisas sobre temas relacionados ao pentecostalismo, particularmente do ponto de vista 

teológico, histórico, social e missiológico. O boletim Reflexões inclui tópicos que exploram as raízes 

dos movimentos cristãos pré-pentecostais e, é claro, inclui estudos relacionados à sociologia, 

psicologia e filosofia. Reflexões é um boletim elaborado para estimular o pensamento acadêmico e 

fortalecer as congregações espiritualmente renovadas. A estrutura de pensamento em Reflexões inclui 

crianças, jovens e mulheres na igreja. Também propõe estudos que ofereçam soluções positivas em 

favor dos pobres e marginalizados. Isso faz da Reflexões um boletim relevante nas salas de aula e nos 

centros de treinamento ministerial e teológico. Os escritores de Reflexões são mulheres e homens que 

investigam e analisam casos e situações específicas em um mundo cada vez mais necessitado do 

evangelho de Jesus Cristo. Qualquer ação ou referência que incentive o desenvolvimento deste boletim 

será apreciado.  

Instruções para autores 

Diretrizes para artigos  

• O comprimento de um artigo varia, mas o mais comum é entre 6.000 e 8.000 palavras, 

incluindo notas de rodapé. Fonte com espaçamento simples: Garramond, tamanho 12. Itálico 

é usado em vez de sublinhado para dar ênfase. O Título 1 está em Garramond, negrito, 

tamanho 16. O título 2 está escrito em Garramond, negrito, tamanho 12.  O Título 3 está em 

Garramond, negrito, itálico, tamanho 12. 

• Citações: Se a citação contiver menos de 40 palavras, ela é incorporada ao texto entre aspas. 

Se contiver mais de 40 palabras, é colocado em parágrafo separado, sem aspas, mas recuado 

de toda a citação. 

• Marcas diacríticas: Se o artigo contiver marcas diacríticas fora do alfabeto português, por 

exemplo, incluindo palavras do grego ou hebraico bíblico, também deve ser enviado em 

formato pdf como arquivo suplementar. 

• Palavras em outras idiomas: as palavras em outros idiomas estarão em itálico, tanto no texto 

quanto nas notas de rodapé.  

• Notas de rodapé: Tanto o número da nota e rodapé dentro do próprio artigo como dentro da 

nota de rodapé e o texto da nota têm fonte Garramond, tamanho 10. 

• Formato do arquivo: Todos os artigos devem ser submetidos em formato Microsoft Word 

(.docx) ou Rich Text (.rtf). 

• Apresentação: O artigo deve ser enviado para bolreflexoes@gmail.com. 

• Nome: ao final do artigo, o autor deve fornecer seu nome e algumas informações biográficas, 

como diploma universitário e de onde, além da profissão atual. Por exempo, Nome, Ph.D. 

XXX University, é professor / pastor de ...  
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• Revisão: os editores podem fazer pequenas edições na apresentação. Artigos que requerem 

revisão substancial serão devolvidos ao autor.  

 

Diretrizes para resenhas de livros 

O objetivo das resenhas de livros é manter os leitores informados sobre os últimos trabalhos 

acadêmicos em todo o mundo. É dado especial interesse a livros publicados a partir de perspectivas 

latino-americanas ou latinas. No entanto, não se limita a essas áreas de estudo. As resenhas de livros 

devem seguir as seguintes diretrizes: 

1. Conteúdo: a resenha do livro deve indicar claramente o que o livro diz e para quem foi escrito. 

A maioria dos revisores lê as resenhas para descobrir o que o livro diz primeiro. Além disso, 

uma avaliação cuidadosa do público-alvo do livro é de particular interesse para o leitor.  

2. Contexto. Os revisores devem estabelecer o argumento do autor em um contexto amplo de 

análise acadêmica. Os revisores devem observar que estudiosos de várias disciplinas e 

profissionais religiosos irão ler a revisão. 

3. Crítica: O revisor pode sugerir se o autor atinge o objetivo declarado do livro e avalia o 

significado desse objetivo. A crítica é bem-vinda, é claro, mas deve ser feita apenas em termos 

corteses e construtivos. O editor pedirá aos revisores que reescrevam as seções que violam 

essa regra e, em casos excepcionais, rejeitará uma submissão por esse motivo. 

4. Diretrizes de formato para apresentação: 

• Comprimento: 1000 palavras, fonte de espaço simples, Garramond, tamanho 12. 

• Apresentação: as resenhas concluídos devem ser enviados para bolreflexoes@gmail.com. 

• Formato do arquivo: Todas as resenhas de livros devem ser enviadas em formato 

Microsoft Word (.docs) ou Rich Text (.rtf). 

• As seguintes informações devem aparecer no início da revisão: Autor. Título completo 

do livro. Lugar de publicação: casa de publicação, data de publicação. Número de 

páginas. Custo (Veja essas informações em www.amazon.com). Exemplo: Craig S. 

Keener. A hermenêutica do Espírito: Lendo as Escrituras à luz do Pentecostes. São 

Paulo, Brasil: Vida Nova, 2018. 640 páginas. R$ 100,72. 

• Notas de rodapé: as notas de rodapé devem ser excluídas. Ao citar o livro, coloque o 

número da página entre parênteses no final de uma citação direta ou frase contendo o 

material citado. Qualquer nota de rodapé deve estar em fonte Garramond, tamanho 

10. 

• Nome: ao final da avaliação, o revisor deve fornecer seu nome e afiliação institucional. 

Se você não for afiliado, você pode usar “revisor independente”. 

• Revisão: o revisor deve editar e revisar sua apresentação. O editor da resenha do livro 

pode fazer pequenas edições na apresentação. As resenhas de livros que requerem 

revisão substancial serão devolvidas ao revisor.  
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