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Editorial

O

primeiro número de DIÁLOGO UNIVERSImes como "representantes locais" em nosso expeTÁRIO encontra-se agora em mãos de milhadiente, à página 2. Caso você deseje funcionar cores de estudantes e profissionais universitários admo representante local do Comit~ da CAUPA e da
ventistas, em bom número de países. Você o leu em
revista DIÁLOGO UNIVERSITARIO, leia mais a
este respeito à página 30.
inglês (18.500 exemplares), ou em espanhol (8.500),
ou em português (4.000), ou em francês (2.500). Seus
Até que nossa revista se torne uma publicação
comentários, críticas e reações prosseguem cheganregular, com listas de subscrições e processo de disdo aos nossos escritórios. Possuem a virtude de contribuição formal, será essencial que você mantenha
firmar que necessitamos de uma publicação que proatualizado seu endereço, de modo que possa receber
exemplares futuros. Não deixe de escrever ao repreveja informações úteis, desafios intelectuais baseados na Bíblia, sugestões para o ministério cristão no
sentante regional em sua área (veja a relação à pácampus e a oportunidade de interagir com colegas
gina 2), o qual é responsável pela circulação no teradventistas ao redor do mundo.
ritório em que você mora. Envie também a ele os
Prestamos atenção às sugestões enviadas pelos
nomes e endereços de outros alunos e professores
leitores e implementamos várias delas no presente
adventistas que militam em faculdades e universinúmero. Você encontrará uma nova seção de "Car- . dades não-adventistas, e que em sua opinião apreciariam receber DIÁLOGO UNIVERSITÁRIO.
tas". que apresenta umas poucas dentre as centenas que recebemos. Também aparece aqui o deparEste segundo número está sendo patrocinado petamento "Primeira Pessoa" , o qual se encontra aberlo Institute for Christian Teaching (ICT), o qual foi
to para que através dele você compartilhe sua hisestabelecido com a finalidade de prestar assistência
tória e/ou suas convicções. Uma vez que vários de
a professores e alunos universitários no sentido de
vocês indicaram que os "Artigos em Destaque'" esintegrar sua fé com as disciplinas acadêmicas e protimularam vivos debates nos círculos estudantis,
fissionais em que se envolvem. Dois dos "artigos em
acrescentamos, por nossa própria conta, urnas poudestaque" baseiam-se em ensaios escritos durante
cas questões ao final dos principais artigos. Inovaum dos seminários do ICT. (Leia mais a este respeições adicionais aparecerão em números futuros, à
to à página 35.) Estes autores representam centemedida que existam fundos disponfveis.
nas de leitores de DIÁLOGO UNIVERSITÁRIO em
Alguns de vocês querem saber se estamos intenossas instituições adventistas de ensino superior.
Agradecemos ao instituto e a outros doadores por
ressados em receber artigos para eventual publicação. Claro que sim! Antes, porém, que você nos ennos haverem tornado possível fazer chegar este número às mãos de nossos leitores, sem que estes tivie a peça acabada, tenha a bondade de fazer chegar às nossas mãos um resumo do artigo que você
vessem de pagar por ele.
gostaria de ver publicado, de modo que possamos
Temos sido impressionados pelas histórias de baorientá-lo quanto aos nossos planos editoriais em getalhas e realizações que vocês compartilharam coral. (Veja nossos nomes e endereços à página 2.)
nosco. Vocês igualmente nos estimularam e deleitaRecebemos muitas cartas estimuladoras de proram com elaboradas e espirituosas observações e cofessores e funcionários adventistas que trabalham
mentários. Agora, cada um de vocês pode desfruem faculdades e universidades não-adventistas. Satar de sua leitura. E vamos em frente com o nosso
bemos que você será capaz de exercer poderosa inDIÁLOGO!
fluência cristã em seu campus, e igualmente poderá
servir como valioso mentor de nossos estudantes
nestas instituições. Começamos a relacionar seus noOs Editores
DIÁLOGO 2 - 1989
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