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Editorial
()~n. esse mímem .oú!h1)io {;olllplcta ~(;u ter{;e iru aniversano. Embora sCJa amda bem Jovem no que se refere ao
ruínwro de public.u,õcs. os o ito míllleros edi t:ldos :cté agora
nos ajuda ram a contactar milhares de jove n ~ adventistas cm
todo o mondo. Aprec i'llllos seu~ cOlllent.irios. encorajamen to
e críticas construt ivas. Continuem o di;ilogo cono~eo . mesmo
quando discordam dos nosso.~ autores ou de n6s , os editores.
A sessiio de "C.mas" ê um convite aberlo ii cwJa um .
Apn::c iamos também odesario llue enfrent:nTlOS na selcçiío
de ass untos e autores de origen~ difcrentes para que aprese nte mos a vocês, leitores intemaóonais, inform.u,:iio, estímulo
e inspiraçiio. Tudo isso bem mi stu rado COI1l I1Il1:1boa dose de
humor em quadrinhos.
Os artigos em destaque deste numero cobrcm \.jua tro tópicos impon al1tcs. Lúcio Ale in eX:1I1Iina ii rcl,.çào- muitas
ve1,es tensa---cntre I) cristianislllo e a psicologia (p,ig. 5).
Russel Staplcs IIOS lembra do déhito que temos para com
Johll Wesley. um estudallle uni ve rsitário que .~e lom ou IllissiOIl,\rioe fu ndador do MetodisnlO (púg. 8). O artigo de James
Walter sobre os fatores que inlluenciam nossa!> decisões
éticas. é um asscl1lt Oque nos d,i o {lue pensar (p;ig. 1 I). Roger
Dlldlcye Edw in I-Iemándel apresentam um anigo haseado
numa pesquisll recente sobre a aI itude dos advelH istas ameri ·
canos em relação a assuntos sócio-políticos: eles discutem
algumas das impl icações des ta PCSC:luisa i! lu z dos imperati vos
blb licos (pág. 14).
A seçüo de "Livros" comenta duas publicações rel:Cn les.
luna das quais é ii l:omovente hi stória do enc,!rcera menIO e
tIas tMturas de Noble Alexandre. il ustrando a extensão da
innuência de um cristian ismo total mente devotado. E~ tamos
contentes de poder incluir nossa primeira revisoio de um li vro
publicado em fr:cncês.

C

Em " Prillleira Pessoa" (pâg. 32 ), um jovem c ienti sta adven·
t iSliI part illw conosco ii ex periência de su:c conversoio e de suas
lutils par:! terminar um doutorado cm geologia e manter. ao
mes mo tempo, sua l:rcnça religiosa.
N;1o deixem de ler o " Quadro de Amíllcios" (pág, 35) p<lTa
vo.! r quais SflO :IS vagas p;tnl U o.!nsinll. opOrlunidadcs par:l o
ministério em um c<lmpus C para novas bolsas de estudos.
O número do.! leitores que desejam se l'orrcsponde r o.:om
uni vers it ürio~ :ldventist:ls e jove ns profission:lÍs de outr:cs
parles do mundo continua a creseer. Para mais in fo rmações,
rerira-se à so.:ção " lnterc;1mhio" (pág. 2 1). Se desejar tam hé m
fazer paree d,l lis ta, siga as inslruções.
Nos Iíltimos meses os cri stiios lêm tido grandes oportuni dades para viver e parti lhar o evangel ho em repúblicas da
,!litiga Uui;1o Soviêtica. Ne~se novo clima (le liberdade. jove ns advent istas têm se envo lvido ati vamente em campanhas
eva ngelísl ieas c como resu ltado centenas de novos conversos
têm se jlllllado ii nossa igreja. Muitos desses j ovens siio pro·
fissionai s nu eSllldallles de escolas técnicas e de uni versidades da IIO\';Ccomunidade de Estados Independentes. Líderes
adve nti st<lS na Di visiío Euw· Asi:\tica. que abrange territórios
da anti ga Un i:io Sovi ética, estfto considerando a poss ibi lidade
de publicar uma ediçiio de D iâ/n.r;o em russo. paTa esses novos membros. Sem dú vida alguma, est amos entusiasmados
cm alargar nosso círculo de le itores pólra incluir mais jovens
c cr;stiios fcrvo rosos de lodo o mundo. Vamos mantê- los
informados ~ ob re o dcsenvoh'imento desse projeto.
Enquanto isso. desejamos-lhe boa leit ura!
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