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Painel da Revista

Editorial

D

entro de exatamente dez anos estaremos começando o terceiro milênio da era cristã. Embora
não conheçamos os detalhes do cronograma divino,
duas coisas podem ser consideradas como certas: as
mudanças se acelerarão enquanto nos aproximarmos
do final deste século, e cada um de nós se verá na situação de desempenhar um papel decisivo nos marcantes eventos que conduzirão à segunda vinda de Cristo.
Neste contexto incluímos um artigo de informações que
esboça sete grandes tendências observadas em nossa
igreja, a partir das quais procuramos traçar um perfil
tentativo do que será. nosso movimento mundial por volta do ano 2000. Existem sobejas razões para nos regozijarmos diante do que revelam os quadros e gráficos,
assim como para nos sentirmos desafiados e sob o dever de orar - especialmente agora que estamos por
lançar a Estratégia Global para a Missão Global.
No presente número prosseguimos com nossa série
sobre meios efetivos de aproximação aos membros dos
vários grupos sociais e religiosos, com a mensagem do
evangelho. Desta vez focalizamos os nossos conhecidos
judeus, com os quais muitas vezes nos encontramos na
vida acadêmica e profissional.
Os leitores interessados no continuado debate entre

criacionistas e evolucionistas certamente apreciarão
nosso primeiro artigo, o qual oferece a visão ampla de
um biólogo quanto a áreas de acordo e desacordo entre as duas perspectivas mencionadas.
Crescente número de livros escritos por adventistas
e acerca do adventismo têm sido publicados em vários
idiomas e países. Por sugestão de vários leitores, inauguramos uma seção na qual são revistos criticamente
aqueles livros suficientemente significativos como para merecer atenção. Por bondade, recomende-nos publicações recentes que, em sua opinião, devam ser analisadas em números futuros de DIÁLOGO.
Para a sua informação, estamos também providenciando um sumário dos principais argumentos alinhavados a favor e contra a ordenação de mulheres ao ministério adventista. Esse tópico está sendo debatido em
vários círculos de nossa igreja e merece cuidadosa conside~o.

DIÁLOGO deseja prosseguir oferecendo material de
leitura que ajude você a melhor conhecer, viver e compartilhar sua fé enquanto desenvolve estudos avançados ou exerce a sua profissão. Também pretendemos
manter nossa perspectiva internacional, procurando
engajar as melhores mentes adventistas ao redor do
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