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Editorial

E

e implicações, constitui a base do terceiro artigo neste número, o qual desafiará sua imaginação.
A seção "Perfis" apresenta entrevistas com <;lois extraordinários profissionais: uma oftalmologista da India, incansável em servir, e o pioneiro da arqueologia bíblica adventista, cuja carreira pode ser lida como um aventura.
Como foi prometido, neste número começamos a oferecer
um diretório dos centros de estudantes universitários adventistas. Cremos que, na medida em que eles aumentem, esta
lista encorajará o intercâmbio de idéias, projetos, e materiais
entre as muitas associações e centros de estudantes ao redor
do mundo. Se você nos enviar as informações solicitadas na
página 30, teremos todo prazer em incluir o seu grupo neste
diretório.
Neste número, damos as boas-vindas a dois novos ilustradores: Nestor Rasi, o qual é um estudante no segundo ano de
desenho gráfico na Universidade de Buenos Aires, Argentina (veja a página 5). e Gianluca Biscalchin, o qual está se
graduando em literatura italiana, em Siena. Itália (veja páginas 9 e 28). Diálogo está interessado em ouvir de outros
leitores que tenham habilidade em caricaturas e ilustrações.
Envie-nos provas do seu trabalho (preto-e-branco) e nossa
equipe irá avaliá-Ias. tendo em vista a possível publicação.
Esperamos que você desfrute do quadro internacional
deste número, o qual inclui autores, artistas, entrevistas e
relatórios da Argentina, Barbados, Bélgica, Canadá, República Dominicana, Alemanha, Índia, Quênia, Romênia,
África do Sul e Estados Unidos.
Como os eventos mundiais nos relembram constantemente, este é um tempo estimulante e desafiador para ser
um adventista do sétimo dia. Deus o abençoe na medida em
Os Editores
que você procura viver e partilhar sua fé!

stamos felizes por colocar em suas mãos nosso décimo
primeiro número, com o qual Diálogo completa o seu
quarto volume. Atualmente, nossa circulação atinge 37.500
cópias por edição: 2.500 cm Francês, 6.500 em Português,
9.500 em Espanhol, e 19.000 em Inglês. Sabemos que o
número de nossos leitores mundiais é muito maior, uma vez
que em alguns países cópias são passadas em "rodízio,"
como estamos informados ser o caso na Venezuela. Contudo se a sua organização estudantil não está recebendo um
número suficiente de cópias, entre em contato com o nosso
representante regional e peça um aumento na remessa para
sua área. (Você também pode encomendar uma assinatura
pessoal, veja as páginas 2 eiS).
Durante os últimos quatro anos, a expansão do círculo
de amigos de Diálogo tem sido registrada pelo crescente
volume de correspondência que recebemos dos nossos
estudantes e jovens profissionais ao redor do mundo. Por
esta razão ampliamos a nossa secão de "Cartas." Nossos
autores e equipe editorial realmente apreciam receber seus
comentários, críticas, sugestões e estímulos. Afinal, esta é
precisamente a razão para a existência de Diálogo!
Cremos que este número novamente oferecerá a você
uma quantidade de artigos estimulantes e informativos,
além de outras comunicações úteis. Se você tem experimentado dificuldades em comunicar-se com os membros do
sexo oposto, você certamente apreciará a nova abordagem
ao tema, oferecida pelo primeiro artigo, "Por Que Você Não
me Entende?" Cremos que o seu conteúdo haverá de estimular muita discussão entre os nossos leitores. "Quando
os Crentes Pensam," o nosso segundo artigo, cuidadosamente trata com o relacionamente entre fé e razão na vida
de cristãos cultos. A curiosa Teoria do Caos, seu significado
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