ÍGNEA
Revista Teológica do Departamento de Teologia
Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB.
ISSN 2595-6353
Ano I, no. 01, Janeiro a Julho de 2019
Revista Teológica ÍGNEA
A ÍGNEA é um periódico semestral do Departamento de Teologia da Faculdade das Assembleias
de Deus (FAECAD), RJ, Brasil. Criada em 4 de abril de 2016, é publicada em parceria com a Casa
Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD).

A Revista Teológica ÍGNEA tem como escopo primário a publicação de textos teológicos
a respeito do pentecostalismo oriundos da reflexão e pesquisa dos docentes da FAECAD e
de estudiosos brasileiros ou estrangeiros, mestres e doutores, de outras instituições de
ensino teológico ou de áreas correlatas. É fórum de reflexão permanente dos estudos
pentecostais desenvolvidos na FAECAD e noutras instituições teológicas que igualmente
se debruçam sobre esse temário. Tem como propósito fundante fornecer aos leitores o
resultado das pesquisas desenvolvidas na área temática como também de interesse
teológico, seja sistemático-pastoral, seja bíblica.
O público alvo da ÍGNEA são pesquisadores(as), docentes de teologia e autoridades
eclesiásticas, do Brasil e exterior, que se interessam pelo estudo do pentecostalismo e área
congênere.
O periódico apresenta duas seções de artigos e uma de resenhas de livros. A primeira
seção, dossiê, contempla assuntos de interesse para compreensão do pentecostalismo. O
tema é escolhido pelo Conselho Editorial da ÍGNEA e procura incentivar e aprofundar a
reflexão a respeito do pentecostalismo numa área específica e relevante. A segunda,
contempla artigos diversos, cujo objetivo é incentivar as linhas de pesquisas dos docentes,
mestres e doutores, que desejam publicar o resultado de suas pesquisas acadêmicas. A
terceira ocupa-se da apresentação e reflexão críticas concernentes certas obras
consideradas pelo resenhista como relevante para os pesquisadores.
Todos os artigos e resenhas são submetidos à avaliação e, portanto, não é garantida a
publicação da pesquisa pelo simples fato de enviá-la. A ÍGNEA respeita a autonomia crítica
e acadêmica dos pesquisadores que a honra submetendo seus trabalhos. Todavia reservase, com critérios próprios e discernimento editorial, a publicação ou não do artigo
submetido à análise.
As chamadas para publicação dos artigos dar-se-á no site da FAECAD, na página on-line
da revista e noutros meios que se fizer disponíveis.
O conteúdo dos textos é de responsabilidade dos respectivos autores. Estes devem atender
as exigências acadêmicas para artigos científicos, primar pela ética da pesquisa, não
plagiar a si mesmo (autoplagio) e a outros. Os artigos enviados não devem ter sido
publicados em outros periódicos e os que forem submetidos a ÍGNEA não devem ser
enviados a outros até que seus autores recebam a resposta da revista quanto a publicação

ou não de seu trabalho. Exige-se que o artigo seja original e inédito. Constatado o referido
plágio, uma retratação será feita na edição seguinte, tanto impressa quanto eletrônica.
Os autores que submeterem seus artigos e estes forem aceitos para publicação na ÍGNEA
CEDEM OS DIREITOS AUTORAIS à revista, que irá publicar e dispor o artigo ou resenha como
convier ao discernimento editorial. O artigo enviado já implica autorização prévia do
autor para publicação, contudo, virá a lume somente depois da prévia autorização de seu
autor e do Conselho Editorial.
As exigências e normas acadêmicas para a publicação do artigo são divulgadas em uma
seção ao final de cada fascículo e disponível em PDF no site da FAECAD e da ÍGNEA. Essas
regras são constantemente atualizadas e seguem as orientações técnicas da ABNT (NBR
6023), com algumas adaptações especiais para uso neste periódico.
Cabe ao editor e ao conselho editorial o processo seletivo dos artigos submetidos. A
ordem da seleção é como segue: (1) Pré-avaliação – na qual será observado se o texto
obedece às normas de publicação acadêmica e atende o viés da ÍGNEA. O texto que não
atender a esse primeiro e insubstituível critério será peremptoriamente rejeitado; (2)
Avaliação e revisão por pares (peer review) – na qual o artigo científico será submetido
ao escrutínio de especialista com titulação igual ou superior ao autor do trabalho. A ÍGNEA
enviará o texto ao revisor sem a indicação do nome do autor, do mesmo modo como
reserva-se ao direito de não divulgar ao autor o(s) nome(s) do(s) revisor(es) de seu
trabalho. O nome destes constará no segundo volume anual sem qualquer indicação dos
trabalhos que lhes foram submetidos, embora alguns deles façam parte do Conselho
Científico e outros convidados como “ad hoc”. Os revisores da ÍGNEA são pautados pelas
recomendações do COPE (Committee on Publication Ethics); (3) Parecer final – na qual
o editor e o conselho editorial da revista darão o parecer final e definitivo sobre a
publicação ou não do texto submetido. Por fim, será comunicado aos autores o resultado
das três etapas e a publicação ou não do artigo ou resenha submetidos.
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Theological Magazine IGNEA
IGNEA is a semi-annual journal produced by the Department of Theology of Assemblies
of God College (FAECAD), RJ, Brazil. It is been Founded on April 4, 2016, in partnership
with the Publishing House of the Assemblies of God (CPAD).
The journal Theological IGNEA has the primary scope to publish theological texts about
Pentecostalism based upon reflection and research of the FAECAD Faculty and guest
scholars from Brazil and other countries, as well masters and doctors of other theological
and educational institutions or related areas.
It is a permanent forum for reflection of Pentecostal studies developed in FAECAD and
other theological institutions that also have addressed such an agenda. The main purpose
is to provide readers with the results of research on theological and biblical issues.
The target audiences for the Magazine are researchers, theology professors and
ecclesiastical authorities, as locally as abroad, whoever will be interested in the study of
Pentecostalism or any similar study area.
The journal has two sections for publishing articles and one section for publishing book
reviews. The first section includes topics of interest for understanding of Pentecostalism.
The theme is chosen by the Editorial Board of IGNEA and seeks to encourage and deepen
reflection on Pentecostalism in a specific and relevant area. The second section includes
several articles aiming at fostering the lines of research of professors and doctors who
wish to publish the results of their academic research. The third section deals with the
rational criticism on any work considered relevant to researchers.
IGNEA is committed to respect critical and academic autonomy of researchers that submit
their work for publication. However, IGNEA reserve the right to act with criteria and
editorial judgment on the publishing of the material to be analyzed. All articles and
reviews are submitted to the assessment committee and publication is not guaranteed.
Announcements and invitations for publicizing articles will be posted on the FAECAD
website and other available media.
The content of the texts is under responsibility of their authors and must meet the
academic requirements for papers as ethical research, not self-plagiarism and others.
Submitted articles should not have been published elsewhere and those who are subjected
to IGNEA should not be sent to other until their authors receive the magazine's answer
regarding the publication or not of their work. It is required that the article is original and
unpublished. If plagiarism is found, a retraction will be made in the next issue by printed
and electronic media.

Authors who submit articles which are accepted for publication in IGNEA give in their
copyrights to the Magazine, which will publish the articles or reviews according to their
editorial criteria. Though articles sent imply the author's permission for publication,
however, they will only be published after the prior authorization of the author and the
Editorial Board.
The requirements and academic standards for the publication of the articles are published
in a section at the end of each issue and available in PDF file on the FAECAD and IGNEA
sites. Those rules are continuously updated. They follow the technical guidelines of ABNT
(NBR 6023), with some special adaptations for use in this journal.
The selection process of submitted articles is responsibility of the editor and the editorial
board. The order of selection is as follows: (1) Pre-assessment – it will be observed if the
text meets and serves the standards of academic publication. The text which does not meet
this first and irreplaceable criterion will be peremptorily rejected; (2) Evaluation and peer
review – the scientific paper will be submitted to the scrutiny of an expert with academic
title similar or above the author’s. IGNEA will send the text to the reviewer without
indicating the author's name, just as will not indicate the reviewer’s name of their work.
Their names will be indicated in the second annual volume without any indication of the
work they have been submitted, although IGNEA have some permanent and guest
reviewers making part of the Scientific Council. IGNEA reviewers are guided by the
recommendations of COPE (Committee on Publication Ethics); (3) Final Opinion – the
editor and the editorial board will give the last word regarding the publication of the
submitted text. IGNEA will get in touch with the authors to communicate the results of
those three stages and the publishing of the article or review.

