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Caros amigos: 

 

Saudações fraternas em Cristo Jesus! Esta é uma carta convidando você a publicar seus ensaios 

acadêmicos para o Boletim Reflexões. Para que você saiba um pouco sobre o boletim, abaixo você pode 

ler sobre a nossa missão e a abertura do boletim para publicações por estudiosos pentecostais na 

América Latina e sua diáspora. A missão do boletim Reflexões é fortalecer a educação teológica em 

questões relacionadas ao pentecostalismo, dando voz à bolsa da erudição latino-americana e sua 

diáspora. Reflexões oferece um espaço para diálogo e discussão abordando questões que analisam as raízes 

dos movimentos cristãos anteriores ao pentecostalismo e, inclui estudos relacionados à sociologia, 

psicologia e filosofia. O boletim incentiva o diálogo franco e sincero do atual conglomerado 

pentecostal e carismático. O boletim também é uma publicação desde a perspectiva trinitária 

pentecostal. Como tal, acreditamos em um Deus que existe eternamente em três pessoas, a saber: o 

Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

 

O boletim é um recurso aberto a qualquer pessoa para publicar nele. Existem duas maneiras de os 

seus artigos serem publicados connosco. A primera é por meio de um ensaio de pesquisa acadêmica. 

Os ensaios devem demonstrar nível evidentemente adequado de bolsa de estudos e investigação. Em 

segundo lugar, pode-se postar resenhas de livros no boletim. Um dos objetivos de Reflexões é também 

informar os leitores sobre as publicações pentecostais mais recentes em português por meios de 

resenhas de livros.  

 

Para serem considerados para publicacão, os manuscritos de ensaios ou resenhas de livros devem ser 

submetidos a bolreflexoes@gmail.com. A equipe do boletim informará o autor se seu manuscrito será 

considerado para publicação ou não. 

 

Agradecemos imensamente sua leitura e participação no boletim Reflexões. 

 

Em Cristo, 

 

 

Geir Lie 

Editor, Boletim Reflexões 
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