Projeto de Estudos JudaicoHelenísticos
-PEJ-

Grupo Oracula - PEJ
e a formação do GEA
O “VII Seminário de Apocalíptica”,
realizado desta vez sob a forma de
evento conjunto entre a Universidade
Metodista de São Paulo - UMESP - e a
Universidade de Brasília - UnB pretende dar continuidade à seqüência
de eventos de alto nível nos estudos de
apocalíptica que vêm sendo realizados
no Brasil desde 1999.
Com a realização do evento em Brasília,
pela primeira vez, pretende-se estreitar
os laços entre o Grupo Oracula de
pesquisa em apocalíptica (ligado à PósGraduação em Ciências da Religião da
UMESP) e o Projeto de Estudos JudaicoHelenísticos - PEJ (ligado à graduação e
pós-graduação do Departamento de
História da UnB). A troca de idéias entre
ambos os grupos tem sido cada vez
mais intensa, o que tem se refletido
também no número cada vez maior de
alunos de uma das institituições que
têm buscado complementar sua
formação, em nível de pós-graduação,
na outra. Tal intercâmbio deve gerar, em
curto prazo, um grupo compósito, cuja
denominação provisória é GEA - Grupo
de Estudos em Apocalíptica.
O evento pretende dar continuidade ao
trabalho de pesquisa em literatura
apocalíptica que vem sendo
desenvolvido no país, reforçar os laços
entre os dois grupos de pesquisa que
têm conduzido essas atividades e
incentivar e avaliar os resultados mais
recentes do trabalho dos componentes
dos grupos, expondo esses resultados
não apenas ao público especializado
mas também a todos aqueles que
tenham interesse em história das
religiões e no desenvolvimento do
judaísmo e do cristianismo primitivo.

Realização:
Departamento de HistóriaUnB
Projeto de Estudos JudaicoHelenísicos
-PEJ -

Campus Universitário Darcy Ribeiro
ICC - Ala Norte
Departamento de História - Sala 13
70.910-900 - Brasília - DF - Brasil
Telefone: +55 (61) 3307-2366
Email: webmaster@pej-unb.org
www.pej-unb.org

Apoio: CAPES

VII SEMINÁRIO DE
ESTUDOS DE
APOCALÍPTICA / I
SEMINÁRIO
INTERNO DO
PROJETO DE
ESTUDOS
JUDAICOHELENÍSTICOS PEJ -/ I SEMINÁRIO
DO GEA - UMESPUNB, 28 DE
NOVEMBRO - 1 DE
DEZEMBRO 2006

Abertura– 28/11– 08:00h– 09:30h
Prof.Dr. Paulo de Souza Nogueira
UMESP– SP
Prof.Dr. Vicente Dobroruka
UnB– DF

Conferências
Horário: 17:00h– 18:00h
Local: Auditório do IH
Prof.Dr.Steve Mason
York University
Toronto, Canadá
Conferência 1: “Josefo e Políbio: versões de
historiografia helenística” - 29/11
Conferência 3: “Implicações literárias da
descrição dos essênios na obra de Josefo” 01/12

Prof.Dr. Louis Painchaud

Sessões de comunicação cooordenada
Local: Auditório do IH

Sessão 1: “Enfoques recentes na pesquisa sobre apocalíptica: da
resistência cultural à experiência visionária” - 28/11 - 10h-12:00h
Vicente Dobroruka (apr.)
Paulo de Souza Nogueira: “O reino e a experiência visionária em Ap”
André Chevitarese: “Política e os rumos da investigação sobre o Jesus
histórico”
José Adriano Filho: “A imagem de Roma nos Oráculos Sibilinos 3-5”

Sessão 2: “Apocalíptica e reconstrução de identidades” - 28/11 -13h15:30h
Paulo de Souza Nogueira: apr.
Eliza Rodrigues: “4QMMT e novas perspectivas sobre Mt”
Valtair Miranda: “Quando a mulher é o demônio: celibato e misoginia
em comunidades sectárias judaico-cristãs”

Sessão 3: ”Influências e derivações: apocalípticas não-judaicas no
Mediterrâneo oriental durante o período helenístico” - 29/11 -10h12:00h
Vicente Dobroruka: apr.
Júlia Câmara da Costa: “A ‘árvore cósmica’ num apocalipse persa: um
elo possível entre a cosmogonia indiana e a estátua de Daniel 2?”
Mateus Gaspar Martins: “O rei vindo do Sol e o mito de Seth e Osíris
no “Oráculo do oleiro” e no terceiro livro dos Oráculos sibilinos”
Apolo Marques Prado: “Questionamentos acerca da Sibila babilônica”

judaica” - 28/11

Sessão 4: “Estudos neotestamentários e apocalíptica” - 29/11 - 13h15:30h
André Chevitarese: apr.
Mônica Selvatici: “Os cristãos judaizantes no livro de Atos dos
Apóstolos”
Gabrielle Cornelli: “Katábasis e as origens da filosofia”
Filipe Delfim: “Entre a retórica e a mística:as anábases na obra do
imperador Juliano”

Conferência 4: “Os textos de Nag Hammadi e o

Sessão 5: “Metahistória e idades do mundo na apocalíptica” - 30/11 -

gnosticismo” - 30/11

10h-12:00h
Fabrício Santos Barbacena (apr.): “S. Agostinho, a patrística e as
‘idades do mundo’”
Lilian Chaves Maluf: “Daniel, Jerônimo e a crítica de Porfírio: debates
sobre a autenticidade das revelações daniélicas”
Diego Lopes da Silva: “S. Jerônimo e a interpretação romanizante da
‘quarta besta’ de Daniel”
Rodrigo Carvalho: “Astrologia, milenarismo e mito babilônico:
ekpurosis, Berossus e a sibila”

Université Laval
Quebec, Canadá
Conferência 2: “Uma introdução às relações
entre os textos de Nag Hammadi e a apocalíptica

Encerramento
Data: 01/12– 19:00h– 19:30h

Prof.Dr. Paulo de Souza Nogueira
UMESP - SP
Prof. Dr. Vicente Dobroruka
UnB - DF

Sessão 6: “Percepções e sincretismos na apocalíptica e em
comunidades a ela relacionadas” - 30/11 - 13h-15:30h
Joana Campos Clímaco (apr.): “Os Acta Alexandrinorum e a definição
da política imperial para o Extremo Oriente após Vespasiano”
Alexandre Bagniewski: “Qumran e essenismo: a perspectiva literária
helênica”
Julio Cesar Chaves: “Os apocalipses filosóficos setianos”

Sessão 7:”Interseções entre o Antigo e o Novo Testamento
nos processos visionários dos apocalípticos”- 01/12- 10h12:00h
Paulo de Souza Nogueira:apr.
Antônio Leite: “Rumos recentes na pesquisa sobre o ‘Filho do
Homem’”
Luís Felipe Ribeiro: “Sexualidade cristã primitiva e código de vícios: a
arqueologia de uma história de interdição.”

Sessão 8: “Experiências cristãs originárias e o judaísmo do
Segundo Templo” - 01/12 - 13h-15:30h
Luiz Felipe Ribeiro:apr.
Clécio Duarte de Sousa: “Jesus de Nazaré e Monoteísmo: de sua
autocompreensão a Nicéia”
João Batista de Oliveira Passarella: “Ou Deus ou Mâmon (Q41 / Mt
6:24 / Lc 16:13) :sentido e crítica social de um logion cristão
primitivo”

Mesas de debate

Palestras, debatedores, data e horário

Local

“Experiência visionária e expectativa
realizada no Apocalipse de João” - 29/11 08-09:30 - Prof.Dr. Paulo de Souza
Nogueira
Debatedor: Prof.Dr. Vicente Dobroruka

Auditório do IH

“O ‘Jesus histórico’ e as expectativas
escatológicas que O cercavam” - 30/11 08-09:30 - Prof.Dr. André Chevitarese
Debatedor: Prof.Dr. Gabriele Cornelli

Auditório do IH

“A reversão escatológica no tema da
vingança da Ásia contra Roma” - 01/12 08-09:30 - Prof.Dr. José Adriano Filho
Debatedor: Prof.Dr. Estêvão de Rezende
Martins

Auditório do IH

Encerramento- 1 de dezembro de 2006
Confraternização em local a ser definido.
Horário: 20:30h.

