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Editorial

O

recente encontro Earlh Sunmlit , 11 0 Rio de Janeiro.
chamou :r lilenção do 1l1lUJdo para o fUluro do nosso
plllne ta e seus habilantes. Nu medida em que os me ios
internacionais de comunicação fa zia m cobertura do evento.
questões foram levantadas sobre o papel que os crisuos
d(!$Cmpenham na preservação do ambie nte . Os Adventistas
do Sét imo Dia participaram oficiaUllente no encontro e
apresentaram uma doclanrção fonual. O prime iro 3nigo
desta edição (pág. 5) , por Howard Lockton , investigs a
posição adventista quanlo à responsabilidade humana pe lo
:uubiente, no contexlo da visão bíblica do numdo.
No segundo artigo (pág. 8), Albertn Maz;ll trala da vid"l
sexual de cristiios solteiros - um sensível e re levan te tópico
para muiloS dos le itores de Diálogo. Em seguida (pág . II ),
Frank Hasel resume e critica as teorias crescentemente
populares de Thomas Kuhn, concernentes 11. estru tura das
ft!wl uçães cienlíficas. O quarto arligo em destaque (pág.
14) , por Herold Weiss, procura responder se o apóstolo
P·J.ulo pode rea lme nte servir como modelo para cristãos
intelectuais.
Dois advent istas singulares que (ê m , com sucesso, in tegrado a fé que profess:ull com a c:rrrcim profissional
aparecem na seçiio "Perfis": uma dinâmica professora de
qu{mica (pág . J6), da Replíblicil Dominicanll., c III1l criativo
arlisla canadense-ame ricano (pág. 18), cujo nome é bem
conhecido, CUlt o denlro como fora dos círculos adventistas .
Desejamos agr.rdecer ao Sr. Constnntine po r penniti r que
Diálogo partilhe com IlOSSOS I.~ itores sete desenhos do seu
projeto Jesus o/ New York.
Três escrilores europeus acrescenta m suas ricas perspecth'as a este mímcro. Roberlo BarJcnas, um teó logo espanho l
que leciona na França, recria para nós U1\! memoráve l

enconlro d ~ Jesus com um reservado pesquisador da verdade
(pág . 20) . O diretor do Centro Glohal para Estudos Ish1micos
de nossa Igrej a, Borge SchanlZ, deli.neia as origens das
c renças muçulmanas (pág . 24), suge rindo fonnaspclas qU3is
os CriSL10S podem partilhar sua fé com amigos muçulmanos.
Então, Ri chard Schwan. um estudante universitário adven·
tista. d!lantigll Alemanha Oriental, re lembm sua experiência
durante os :Inos da supre mac ia comunista e faz uma av:r liação
das mudanças que ocorreram desde que os " muros vieram
ao chão" (pág. 32).
No ano pllssado no$Sll igreja mundial voto u a unificação
de du:.ls uniõ",.$ que havia m sido operadas simuHaneamente
113 África do Sul. criando-se a União Sul-A fricana unificada.
Na seção "Em Ação" (pág. 27), D. P. Shongwe. o rccenlemente designado direlor do Ministério do Campus. oferece·
nos uma vi são dos p rogramas e nvo lvendo estudantes
universi tá rios adventistas nessa parte do mundo.
Finalm ente, este mime ro inclui revisões de liv ros
notávejs, esc ritos por adve nlistas ou a res peito dos adven list.as (págs. 28, 29), e fonlcce um relatório das importantes
atividades do Instituto de PC$(luisas Gcoc ientíficas (pág. 30).
Aqueles que estiverem ilJteressados em corresponder com
estudantes universtários e profissionais adventistas cm ouIras partes do mundo develll le r a scção " Intercâmbio" (pág.
35). Se você deseja ser incluído ncsla seção. envie-nos 8
iufonnaç;10 necessária. Diálogo começará a publicar OS
nomes e e nd ereços da s associações de estudantes
universitários adventistas que estão ativas em todo o mundo.
Damos as boas-vindas às associações ndicionais.
Desfrute desta leitura t: sinta-se livre para enviar-nos Sê US
comentários.
Os Editores
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