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 De 16 a 19 de julho do corrente ano, realizou-se no bairro de Villa Devoto, subúrbio de 

Buenos Aires, Argentina, nas dependências da Faculdade de Teologia da Universidade Católica 

Argentina (UCA), o «Congresso Internacional de Estudos Bíblicos». 

 Foi um evento que contou com 427 estudiosos inscritos, provenientes de 23 países da 

América e Europa, refletindo uma rica pluralidade de culturas e visões.  

 

I. INSPIRAÇÃO 

 A princípio, a motivação para a realização desse evento foi a celebração dos 80 anos de 

existência da prestigiosa Revista Bíblica da Argentina, fundada por um estudioso alemão que 

imigrou para aquele país, durante os tristes eventos da 2ª Guerra Mundial. Tratava-se de Mons. 

Johannes Straubinger, que nasceu em Esenhausen, Baden-Württemberg, aos 26 de dezembro de 

1883, e faleceu em Stuttgart, na mesma região, aos 23 de março de 1956. Porém, ao longo de dois 

anos de preparação, o Congresso foi tomando a forma de um evento que pretendia realizar uma 

ampla análise dos estudos bíblicos desenvolvidos em toda a América Latina e Caribe, nessas últimas 

décadas. 

 

II. OBJETIVOS 

O tema geral do congresso foi «A exegese na América Latina 80 anos depois», tendo como 

motivação bíblica o texto de Dt 8,2: “Recorda-te de todo o caminho que o Senhor, teu Deus, te fez 

atravessar”. Seus objetivos consistiram em:  

• Que os biblistas latino-americanos se vinculem em uma rede;  

• Que recuperem e prolonguem a tradição bíblica da América Latina na recepção criativa;  

• Tornar visível esta contribuição para a Igreja e a Academia em geral;  

• Que reconheçam a contribuição da Revista Bíblica e a adotem como espaço de 

intercâmbio científico, comunicação e trabalho comum. 

 

III. PROMOTORES & APOIADORES 

 O Congresso, apesar de ter sido uma iniciativa do Conselho Editorial da Revista Bíblica 

argentina, teve o envolvimento, desde os primeiros momentos, das seguintes associações: 

a) Asociación Bíblica Argentina (ABA), 

b) Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica (ABIB), 

c) Asociación Bíblica Chilena (ABCh) e 

d) Asociación de Biblistas de México (ABM). 

As seguintes instituições de ensino superior ofereceram seu apoio e enviaram docentes e 

pesquisadores ao congresso: 



a) Universidad Católica Argentina (UCA – Buenos Aires, Argentina), 

b) Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colômbia), 

c) Saint Anselm College (Manchester, NH, Estados Unidos da América), 

d) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP, São Paulo, Brasil) e 

e) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS, Porto Alegre, Brasil). 

Patrocinaram com recursos financeiros e outros: 

a) Catholic Biblical Association of America (Estados Unidos da América), 

b) Adveniat – für die Menschen in Lateinamerika (Essen, Alemanha), 

c) PPC Editorial (Buenos Aires, Argentina) e 

d) Benediktinerstift Admont (Austria). 

 

IV. ESTRUTURA – ORGANIZAÇÃO 
 Logo de início, o Congresso foi estruturado em três eixos principais: 

1. Pessoas: onde se faria uma releitura das contribuições e do significado do legado dos 

pioneiros da exegese na América Latina, cujo trabalho e impulso queremos continuar. 

2. Temas: envolvendo os temas e textos mais significativos da exegese latino-americana 

desde o início até o presente. 

3. Métodos: revisar quais métodos e abordagens exegéticas e hermenêuticas se mostraram 

proveitosos para o trabalho bíblico em nossas terras e como elas estão sendo trabalhadas 

atualmente. 

 

V. DESENVOLVIMENTO: 

Para desenvolver o primeiro eixo – pessoas – foram apresentados os seguintes painéis: 

a) Johannes Straubinger e a Revista Bíblica 

Pablo Pastrone (UCA-Buenos Aires) & Luis Rivas (UCA-Professor emérito). 

b) Os pioneiros da exegese na América Latina: Brasil e Argentina 

Luis Oscar Liberti (UCA-Buenos Aires) & Valmor da Silva (PUC-Goiás). 

c) Os pioneiros da exegese nos Países Andinos, Centro e Norte América 

Leif Vaage (Emmanuel College, Toronto, Canadá), Fernando F. Segovia (Divinity School, 

Vanderbilt University, Nashville, TN) & Ahida Pilarski (Saint Anselm College, Manchester, 

NH). 

 Para expor sobre o segundo eixo – temas e textos – foram apresentadas três conferências, 

que receberam sua respectiva análise crítica por parte de um biblista norte-americano ou europeu: 

a) O Êxodo 

José Enrique Ramírez Kidd (Costa Rica) – Avaliação: Dominik Markl (PIB-Roma). 

b) Onde estão os recursos? Compartilhar para eliminar a desigualdade - O caso da viúva 

de Sidônia - 1 Reis 17,7-16 

Paulo Ueti (Seminário Teológico São Boaventura, Brasília, DF) – Avaliação: Michael Floyd 

(ex-Seminary of the Southwest, Austin, TX; Centro de Estudios Teológicos, Santo 

Domingo, Rep. Dominicana). 

c) Hermenêutica Latino-Americana dos Evangelhos 

Néstor Oscar Míguez (ex-Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos – ISEDET-

Buenos Aires) – Avaliação: Massimo Grilli (Pont. Univ. Gregoriana – Roma). 



 Para o terceiro eixo – métodos – houve uma conferência e um painel: 

a) Leitura Popular da Bíblia 

Ralf Huning (pastoral bíblica na Alemanha). 

b) Hermenêutica Latino-Americana 

Paula Andrea García Arenas (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia) & Juan Alberto 

Casas Ramírez (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia). 

 O último dia do congresso (19/julho) foi dedicado à «Prospectiva da exegese na América 

Latina», o qual estruturou-se em dois painéis: 

a) Desafios para o futuro da exegese na América Latina 

Raúl Lugo Rodríguez (ex-ITEPAL – Bogotá; ex-Universidad Pontificia de México), Jaldemir 

Vitório (FAJE – Belo Horizonte, MG, Brasil), Santiago Guijarro Oporto (Univ. Pontificia de 

Salamanca, Espanha) – reator externo: Rafael Francisco Luciani Rivero (Universidad 

Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela). 

b) Projetos em andamento e novos projetos 

b.1) Paula Andrea García Arenas (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia): Mestrado 

em Teologia com ênfase em Exegese e Hermenêutica Bíblica Latino-Americana – 

convênio entre Pontificia Universidad Javeriana e Universidad Pontificia de Salamanca, 

Espanha. 

b.2) Osvaldo Vena (Garrett-Evangelical Theological Seminary, Evanston, IL): apresentou 

os projetos de pesquisa que se realizam nesse estabelecimento de ensino superior. 

b.3) Jorge Blunda Grubert (Seminario Mayor de Tucumán e Universidad Pontificia de 

Salamanca): apresentou a Revista Bíblica argentina e seus projetos. 

b.4) Roxana Flammini (UCA-CONICET – Buenos Aires): Programa de Estudios de las 

Sociedades del Cercano Oriente Antiguo (PRESCOA) com pesquisas nas áreas de 

Assiriologia, Culturas do Levante e do Mediterrâneo Oriental, Egiptologia e Hititologia. 

b.5) Carlos Junco Garza (Seminario e Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey): 

apresentou um esboço de realizações e projetos no campo bíblico no México – principais 

instituições, estudos superiores, estudos intermediários, publicações: revistas e livros, 

traduções bíblicas, congressos ou reuniões bíblicas, setembro dedicado à Bíblia. 

b.6) Roberto Martínez (Porto Rico): apresentou os projetos acadêmicos e principais 

publicações do corpo docente do Seminario Evangélico de Puerto Rico; e da Universidad 

Central de Bayamón da Ordem Dominicana. 

b.7) Rufin Pardo (Cuba): ela apresentou as principais realizações do «Movimento Bíblico» 

em Cuba, com destaque para cursos e grupos populares, bem como, a Revista Bíblica 

Cubana «Debarim», que circulou até 2013. 

b.8) Daniel Kerber (Facultad de Teología del Uruguay “Mons. Mariano Soler”): 

apresentou os programas acadêmicos e o corpo docente dessa faculdade. Destacou as 

áreas de extensão pastoral: Animação Bíblica da Pastoral, oficinas bíblicas e cursos 

evangelísticos, introdução e caminhos com a Lectio Divina, curso bíblico de verão para 

agentes pastorais. 

b.9) Cássio Murilo Dias da Silva (Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, RS): 

apresentou a «ReBiblica», primeira revista científica de estudos bíblicos do Brasil. 

Iniciativa da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da 



Religião (ANPTECRE), encontra-se em seu segundo número, ancorada em uma 

plataforma cedida pela PUC-RS. Acolhe artigos de biblistas brasileiros e de outros países. 

A edição é, apenas, digital. 

b.10) Gregoria Mamani Condori (Bolívia): apresentou o programa de estudos bíblicos da 

Facultad de Teología San Pablo, bem como, a publicação «Yachay» - Revista de Cultura, 

Filosofía y Teología. Outro projeto é o Intercongregacional Nazaret com jovens em 

treinamento de diferentes partes da Bolívia e também de países como África, Vietnã 

Coréia, México, Honduras, Brasil. Falou, também, do CIFOBI (Curso Intensivo de 

Formación Bíblica) e do Encontro Nacional de Responsáveis pela Animação Bíblica da 

Pastoral. 

O mediador desse painel foi Dom Damián Gustavo Nannini, biblista argentino, atual 

bispo da diocese de San Miguel, província de Buenos Aires, Argentina. 

 

VI. PUBLICAÇÕES 

 Aqueles que apresentaram comunicações seja em Seminário ou Minicurso durante o 

congresso poderão submetê-las à Revista Bíblica argentina (revistabiblica@abargentina.org) que, 

após avaliação, poderá publicá-las em futuros números. No entanto, todo o conteúdo das 

conferências e intervenções nos painéis será publicado em formato impresso e e-book pela Editorial 

Verbo Divino, Estella (Navarra, Espanha). Os participantes do congresso terão direito a 30% quando 

forem avisados da publicação por essa editora. 

 

VII. MATERIAL DISPONÍVEL E VÍDEOS 

 O site do congresso (www.congresobiblico2019.org) permanecerá ativo até dezembro de 

2019. O material que os autores de conferências forneceram, como powerpoints ou links para 

vídeos, estão sendo expostos nesse site. Por isso, sugere-se que os interessados visitem o site 

periodicamente para acessar esse material. 

Os vídeos das principais conferências e painéis estão sendo editados e todos serão 

disponibilizados gratuitamente em um canal da Asociación Bíblica Argentina (ABA) no YouTube. 

Quem desejar ver aquilo que já existe, pode localizá-los em: 

https://www.youtube.com/channel/UCp5IeZg53Yh3yYe1gOSOPvw e se inscrever no canal. 

 

 Agora, restou o desafio de prosseguir essa articulação e intercâmbio de experiências que se 

deu nesse congresso. Espera-se que ele tenha sido a primeira edição de uma série de outros. E que 

mais associações de biblistas e instituições possam se unir para tornar esse projeto uma realidade 

permanente. 
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