Teólogos Pentecostais

(http://confraria-pentecostal.blogspot.com/)

Recomendo através deste artigo a leitura de vários teólogos pentecostais, para
você que se interessa pelo Pentecostalismo e quer entendê-lo de maneira séria,
histórica, bíblica e sem distorções. Os maiores teólogos pentecostais normalmente
tem seus livros em português, são de fácil acesso e normalmente estão publicados
nas maiores editoras do país (CPAD, Editora Vida e Mundo Cristão), que são
respeitadas e seus materiais são ortodoxos. Entre eles estão:
A) Os norte-americanos...
1) Stanley M. Horton, o maior estudioso sobre pentecostalismo da atualidade. É
editor de Teologia Sistemática(CPAD), um ótimo manual de teologia.
2) Anthony D. Palma, PhD, assim como Horton é assembleiano e possui uma
grande erudição.
3) Willians Menzies, junto com Horton escreveu Doutrinas Bíblicas(CPAD). É
também PhD em teologia.
4) Orlando Boyer, durante muito tempo foi missionário no Brasil. Foi um grande
tradutor de obras teológicas e contribuiu muito para a despertar a consciência
acadêmica nos pentecostais brasileiros. Seu livro mais famoso é Heróis da
Fé(CPAD).
5) Gordon Fee, é um erudito neo-testamentário pentecostal e autor de diversos
livros.
6) Hank Hanegraaff, presidente do ICP (Instituto Cristão de Pesquisas) do EUA.

B) Os ingleses...
1) Myer Perlman, foi um grande estudioso das escrituras e era de origem judaica.
Sistematizou a Teologia Pentecostal e muito influenciou pastores norte-americanos
e também brasileiros. Escreveu um best-seller Conhecendo as Doutrinas da Bíblia
(Editora Vida), além de ser um grande comentarista bíblico.
2) Donald Gee, outro inglês de bela erudição. Gee influenciou gerações de
pentecostais. Seus livros são o equilíbrio de teologia pura com toque de
espiritualidade, ou seja, quem ler seus livros, além de obter conhecimento é
constrangido a se dedicar mais profundamente num relacionamento amoroso com
Deus.
C) Os brasileiros...
1) Antonio Gilberto, maior nome do pentecostalismo brasileiro. É membro
fundador do CAPED (Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Escola
Dominical) um dos maiores incentivadores para o ensino bíblico nas igrejas através
da EBD. É formado em pedagogia, psicologia e letras, além de mestrado em
teologia, é o único não norte-americano membro da mesa-diretora da University
Global (maior universidade pentecostal do mundo).

2) Elienai Cabral, pastor em Brasília e que há muito tempo tem exposto a
doutrina pentecostal nas lições bíblicas de escola dominical.
3) Claudionor Côrrea de Andrade, brilhante escritor, é professor de Teologia
Sistemática e Filosofia, escreveu um livro que trata muito bem sobre o
pentecostalismo: Fundamentos bíblicos para um autêntico avivamento(CPAD).
4) Paulo Romeiro, um dos maiores apologistas do Brasil, é doutor em teologia e
professor na Universidade Mackenzie. Tem se dedicado a expor de modo bíblico os
perigos do neopentecostalismo e recentemente escreveu um livro que muito bem
aborda assuntos do evangelicalismo brasileiro, chamado Decepcionados com a
Graça (Mundo Cristão).
5) Esdras Bentho, é mestre em Hermenêutica e escreveu duas obras brilhantes
sobre esse assunto. Contribui para a Lições Bíblicas da CPAD.
6) Esequias Soares, junto com Paulo Romeiro e Natanel Rinaildi (ambos
pentecostais) é um dos maiores apologistas do Brasil. Tem denunciado de modo
bíblico-teológico os modismos doutrinários que tem surgido a cada dia.
Recentemente escreveu uma obra (Heresias e Modismos, CPAD) que muito bem
expõe o que o Pentecostalismo Clássico difere do neopentecostalismo e do
deuteropentecostalismo.
7) Ricardo Gondim, é pastor da Assembléia de Deus Betesda e colunista da
Ultimato.
É bom lembrar que há outros brilhantes teólogos pentecostais que aqui não foram
citados. Porém hoje, também há, aqueles que se dizem teólogos pentecostais e que
"estudaram" em seminários duvidosos e não apresentam biblicidade. Estão
comprometidos com um "evangelho" empirista (a base das mensagens são
experiências pessoais) e um "evangelho mistico" que nada tem haver com o
Pentecostalismo Clássico. Essa lista também mostra que os pentecostais estão
comprometidos com o ensino teológico e amam estudar a Palavra de Deus.
Recomendo que você conheça a maravilhosa doutrina pentecostal.

