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Editorial

crescente o número de moços e moças adventistas do sétimo dia que estão efetuando estudos universitários em diversas partes do mundo. Ao passo que
desenvolvem seus talentos, preparam-se para maior utilidade à igreja de Deus, à sua terra natal e à humanidade
como um todo.
Em breve estes jovens adultos tornar-se-ão professores, ministros, cientistas, empresários, especialistas no tratamento da saúde, artistas e profissionais dos mais variados ramos. Alguns decidirão oferecer seu tempo integral
à obra denominacional; outros trabalharão em setores governamentais, na indústria, no comércio, ou como profissionais liberais. Independentemente de suas opções profissionais, serão eles indivíduos que desempenharão um
papel-chave na condução da Igreja Adventista do Sétimo
Dia ao grande evento da segunda vinda de Cristo ... ou,
então, ao Século XXI, adentro. (Leia mais a este respeito
à página 33.)
Se você é estudante de nível superior, DIÁLOGO foi
preparada especialmente para você. Enquanto viajamos
e encontramos nossos jovens nas igrejas, nos acampamentos e nos ambientes universitários, tornamo-nos mais e
mais familiarizados com os seus sonhos e com as suas preocupações. Com base naquilo que temos ouvido de vocês,
reconhecemos que, na qualidade de jovens adventistas, vocês almejam basicamente três coisas:
1. Conhecer Melhor a Sua Fé. De que modo relacionam-se os ensinamentos bfulicos com os complexos assuntos que vocês encontram em seus estudos e na sociedade
da qual vocês constituem parte? Como lhes seria possIvel
compreender mais profundamente o caráter de Deus e Sua
mensagem para o nosso tempo? O que poderão vocês realizar a fim de crescer tanto em conhecimento quanto na
fé? De que maneira lhes será possIvel tomar decisões éticas consistentes com as suas convicções religiosas?
2. Viver Melhor a Sua Fé. Porventura existem formas
de alguém ser ativo e útil no mundo sem chegar a tornar-se mundano? Qual a relevância dos princIpios cristãos
para a vida diária - para os seus. estudos, tempo de lazer,
família, finanças, igreja e futura profissão ou atividade comercial? De que modo poderão vocês constituir um ponto

de diferença neste mundo enquanto se preparam e ajudam
outros a preparar-se para o retorno de Jesus? Existem profissionais adventistas em vossos campos de atividade, com
os quais seja possIveI manter relacionamento proveitoso?
3. Compartilhar Sua Fé. O que tem a $ão adventista
do sétimo dia acerca do mundo a dizer diante de nossa cultura crescentemente secularizada? Quais são a.lgumas das
maneiras pelas quais vocês poderão comunicar eficazmente
as suas crenças aos outros - aos seus amigos, professores
e vizinhos? De que modo poderão vocês contribuir para que
a igreja local se torne mais vigorosa, ao mesmo tempo que
estiverem cooperando com sua missão global?
Neste primeiro número de DIÁLOGO - que está sendo
publicado em português, inglês, espanhol e francês - tentamos tratar algumas destas desafiadoras questões. Até que
ponto logramos êxito? Por bondade, reserve alguns minutos para responder à "Pesquisa Junto a Leitores" que aparece neste número. A seguir, destaque-a e remeta-a pelo correio, de acordo com as instruções que a acompanham. Sua
resposta será cuidadosamente analisada e contribuirá para
que decidamos pelo melhor caminho no futuro.
Caso você já tenha ultrapassado os estudos universitários e se encontre no desempenho de alguma profissão,
certamente encontrará também nesta revista vários aspectos sobre os quais refletir e, posteriormente, para utilizar como profissional adventista do sétimo dia. Caso você seja capelão em algum campus universitário ou pastor
de uma congregação na qual existam estudantes ou profissionais de nível superior, cremos que este número também será valioso e lhe prestará apoio no desempenho de
seu ministério.
Agora, leia-a para informar-se, sentir-se estimulado intelectualmente e desafiado. Comunique-se com outros adventistas que estejam igualmente refletindo e agindo com
base em sua fé. Depois de fazê-lo, compartilhe sua própria reação com os representantes relacionados à página
2. Queremos ouvi-lo I!0 exato momento em que estamos
começando nosso DIALOGO.
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