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Editorial

O

estímulo de centenas de leitores e o apoio financejro por parte da liderança da Igreja permitiram
que DIALOGO iniciasse seu segundo volume e se expandisse para três números anuais. Agora lhe será possível realizar uma subscrição anual; basta seguir as instruções relacionadas à página 35. Como incentivo à sua
assinatura, nós lhe enviaremos exemplares atrasados,
en_quanto o estoql!e durar.
..
Uma vez que publicamos DIALOGO em quatro edições paralelas, em idiomas diferentes, talvez lhe interesse saber um pouco sobre a complexa operação internacional envolvida na preparação de doze diferentes edições anuais. A edição em Inglês (20.000 exemplares) é preparada em nossos escritórios editoriais e
então impressa na Pacific Press, localizada em Nampa, Idaho, EUA. Também desenvolvemos a edição em
Espanhol (9.000 exemplares) em Silver Spring, Maryland, mas a sua impressão é feita na Casa Editora Sudamericana, em Buenos Aires, Argentina. A Casa Publicadora Brasileira prepara e imprime a edição em
Português (4.500 exemplares). Finrumente, nossa edição em Francês (2.500) exemplares) é preparada em
Collonges-sous-Saleve, na França, formatada para impressão aqui em nossos escritórios e então impressa
na gráfica de nosso colégio em Collegedale, Tennessee,
EUA. Se tantas referências geográficas o desorientaram, por bondade, passe-as por alto ...)
O caráter internacional de nosso periódico também
se reflete nas origens nacionais das contribuições de
que ele é feito. EIªs provêm da Argentina, Austrália,
Bélgica, Canadá, India, Malawj, Maurício, Cingapura
e Estados Unidos, no presente exemplar. Adicionalmente, prosseguimos recebendo comentários e reações
dos universitários e profissionais adv!!ntistas <]1le vivem em países tão diferentes quanto Austria e Africa
do Sul (veja a seção de "Cartas"). Levamos muito a
sério estas observações e procuramos pôr em prática

as sugestões. Os leitores interessados em preparar artigos para números futuros de DIÁLOGO encontrarão
orientações básicas para isso à página 35.
Muitos de nossos leitores têm expressado o desejo de
manter correspondência com adventistas que estão levando a cabo cursos superiores ou se dedicando a uma
profissão, em outras partes do mundo. Nosso próximo
número incluirá a seção de "Intercãmbio" - uma nova
seção que relaciona nomes, endereços e outras informações que procuram facilitar estes intercâmbios. Veja a
página 35 para detalhes. Aqueles dentre vocês que se
interessem Eor manter correspondência com adultos jovens da Umão Soviética, poderão prestar atenção à nota que segue o artigo ttPerestroika" Adventista, à página 11.
Acreditamos que você irá apreciar as várias inovações incorporadas ao presente exemplar. Existe aquele provocativo cartoon à página 34, criado por Guido
Delameillieure. Uma proposta de declaração da Igreja
Adventista do Sétimo Dia a respeito da sensível questão do aborto acha-se impressa nas páginas 32 a 34,
Junto com os procedimentos recomendados aos nossos
centros de saúde. Talvez você deseje enviar suas observações sobre estes dois itens ao secretário de sua
divisão (os endereços aparecem à página 2). Sentimonos felizes em poder incluir uma amostra, em quatro
páginas coloridas, dos trabalhos de Luís Cajiga, conhecido artista adventista de Porto Rico, que gentilmente nos permitiu que reproduzíssemos estas obras como parte de seu "Perfil."
Neste número você encontrará muitas informações
que contribuirão para a ampliação de seus conhecimentos, ::I.gitarão sua consciência e deleitarão seus olhos,
enquanto você vive e compartilha de sua fé cristã com
outros. Aproveite!
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