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EDITORIAL
om este, que é o nosso quinto número, DIÁLOGO completa seu segundo ano de publicação.,
C
Nossa revista é apreciada por milhares de 'estudantes universitários e profissionais que a lêem em inglês, francês, português, ou espanhol. Alguns de
vocês usam os artigos nos encontros como pontos
de partida para discussÕes em grupo. Outros duplicam os artigos e os doam a amigos ou professores. Para muitos leitores, DIÁLOGO é um meio

de manter contato com outros adventistas pensantes que enfrentam os mesmos desafios e apreciam
um~ abordagem cristã aos problemas atuaIS.
E fácil perceber que o mUndo e nossa igreja estão mudando, muitas vezes de maneiras inesperadas. Quatro artigos desta publicação focalizam tais
transformações. "Desafios no Horizonte" (página
10) olha para as tendências significativas dentro
do Adventismo do Sétimo Dia ao entrar nossa igre-
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ja em nova década. "Um Universo ao Acaso?" (página 14) examina a tensão entre ordem e acaso,
de acordo com as perspectivas bíblica e científica.
"Ventos da Liberdade" (página 17) relata como a
empolgante marcha dos acontecimentos no Leste
Europeu está exercendo impacto sobre nossa igreja. Finalmente, "Quem Cuidará das Crianças?" (página 33) nos chama a atenção para as circunstâncias alarmantes em gue vivem milhões delas, sugerindo maneiras prátIcas de aliviar sua condição.
Nosso cabeçalho reflete mudanças mais perto
de casa. A Comissão da CAUPA, nosso patrocinador, tem vários novos membros. Você notará mudanças também entre nossos representantes regionais e locais. Estamos interessados em receber nomes de professores ou estudantes adventistas que
gostariam de rej>resentar-nos em outros campus
universitários. Conquanto esta posição ou cargo
seja ad honorem, os representantes recebem gratuitamente um exemplar de cada publicação de
DIÁLOGO e têm a oportunidade de fazer sugestões específicas sobre seu conteúdo.
Neste número, cada leitor tem a oportunidade
de fornecer suas próprias opiniões no que concerne ao periódico e também ajudar-nos a ampliar
nosso círculo de amigos. Por obséquio, tire alguns
minutos para preencher o formulário Avaliação

do Leitor inserido entre as páginas 32 e 33, depois
envie-o pelo correio ao representante regional de
sua área. Sua avaliação e comentários nos darão
valioso avanço ao esquematizarmos a futura administração de DIÁLOGO. Diga-nos como podemos
dedicar-nos melhor às suas necessidades espirituais
e intelectuais.
Contudo, aJgumas das nossas características
não mqdarão. E nossa intenção continuar publicando DIALOGO como uma revista internacional de
fé, pensamento e ação. Os autores, artistas e personalidades retratados neste número representam
onze países: Argentina, A~trália, Bélgica, Inglaterra, Holandaz Quênia, Nicarágua, Porto Rico,
Suécia, Urugum e Estados Unidos. Também é nossa intenção continuar publicando estimulantes artigos que o ajudarão a conhecer, viver e partilhar
sua fé cristã.
Finalmente, se você deseja iniciar correspondência com estudantes ou profissionais adventistas
de outras partes do mundo, recorra à seção "Intercâmbio" do nosso Quadro de Avisos (página34) onde você encontrará nossa primeira lista de nomes
e endereços. Se você também quiser ter o seu nome incluído, leia as instruções e junte-se à rede
de correspondência global em expansão. Desfrute
sua leitura e mantenha-se em contato!

CARTAS
DIÁLOGO COM NOSSOS LEITORES
Discordando do aborto
Nós, do Adventists for Life (AFL), rejeitamos a Proposta
de Declaração de Consenso Quanto ao Aborto recomendada pe·
lo Comitê, âo Ponto de Vista Cristão Quanto à Vida Humana e
publicado em DIÁLOGO 1·1990. Seu conteúdo revela falta de
confiança na Palavra de Deus e ausência de fé em Seu poder.
Em parte alguma desse documento existe uma indicação de que
o aborto ~ errado e que constitui um pecado para o cristão, por·
que en',olve a tirada da vida humana. O sexto mandamento da
lei de Deus - "Não matarás" - é um imperativo bíblico. Nos·
sa igreja não deve rebaixar seus princfpios ou comprometer suas
normas para acomodar·se à moralidade moderna. Pelo contrário,
devemos apresentar as respostas de Cristo a um mundo cardo.
Além disso, duvido que essa declaração represente realmente
um consenso entre o comum das mulheres adventistas. Uma có·
pia de nossas observações criticas sobre a proposta de declara·
ção será enviada pelo correio àqueles que a solicitarem do AFL:
700 West 4th Street; Keene, TX 76059; USA.
Teresa Beem, Adventists for Life
Keene, Texas, EUA.

Missão Global na Espanha

Estudantes Chineses Procuram Correspondentes

Sou um estudante universitário de 23 anos de idade e tam·
Mm o dirigente das atividades leigas da igreja de Alicante na
ESI!anha. Quero congratular·me com vocês pela publicação de
DIALOGO - é o melhor periódico Adventista do Sétimo Dia
que já li!
Um grupo de sete ou oito jovens adultos membros de nos·
sa congregação iniciou um esforço missionário em nossa cida·
de porque realmente gostamos de testemunhar por Cristo. Ani·
mados pelo conceito de "estratégia global" mencionado em sua
revista, entramos em contato não somente com estudantes uni·
versitários, mas também com vários grupos de pessoas, inclusi·
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ve judeus, ciganos e imigrantes sul·americanos que se encon·
tram em nossa cidade. Sob a bênção de Deus, também temos
sido capazes de fazer amigos entre os jovens dos países árabes
e do Senegal. Temos partilhado com eles nossa fé cristã, len·
do porções da Bíblia e orando juntos.
Estamos dispostos a contribuir com nosso tempo, esforços
e talentos para o programa da Estratégia Global nesta região.
Queremos trabalhar e fazer parte do plano global de Deus. To·
davia, estamos muito conscientes das nossas limitações, e atual·
mente estamos estudando o Corão e também procurando melho·
rar o nosso francês. Por causa do grande grupo de imigrantes
árabes radicados aqui em Alicante, podemos usar material mis·
sionário espanholou arábico, montado especialmente para leito·
res muçulmanos, bem como idéias sobre como alcançar com efi·
ciência a mentalidade muçulmana. Nosso endereço: C. Diago·
nal, N° 11, 2° A; 3009 Alicante; Espanha. Obrigado pelo seu
auxílio e apoio.
Pablo Antonio Fontanales
Alicante, ESPANHA.

Um amigo nos enviou dois diferentes exemplares de DIÁLO·
GO e realmente gostamos do seu conteúdo. Eu apreciei especial·
mente o relatório da Estratégia Global publicado em seu se~n'
do número, e o artigo sobre a China, de Annemarie Hamlin,
no número seguinte - parabéns!
Meu esposo está lecionando inglês em um colégio aqui no
nordeste da China e eu estou cuidando de nossa filha de dois
anos de idade, além de hospedar muitos visitantes que vêm até
nós. Reconhecidamente, certo grau de liberdade religiosa é per·
mitido aqui, algumas igrejas estão sendo construídas e algumas
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