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ara comemorar o quinto ano de publicação de Diálogo, pedimos ao nosso
desenhista, Jeff Dever, que desse à revista uma nova aparência, tanto externa
como interna. "Parece que Diálogo trata com um interrelacionamento global entre
adventistas do sétimo dia que estão envolvidos em atividades acadêmicas e
profissionais," ele comentou. "Enquanto a revista trata sobre questões pesadas, é necessário
que ela apresente um desenho amigável. Isto é o que eu tentei produzir." Estamos satisfeitos
com os resultados e esperamos que você concorde conosco.
Em nosso primeiro artigo, "Gênesis e Cronologia, "Clyde Webster explora o
relacionamento entre os métodos de datação radiométrica e os versos iniciais de Gênesis. O
artigo seguinte, escrito por Heather Bowen, graduada em ciência animal, relata como sua
experiência e estudos levaram-na a adotar uma dieta vegetariana. Em nosso terceiro artigo,
"Os Adventistas e os Filmes," Brian Strayer analisa nossa mudança de atitude em relação a
este meio de comunicação e reflete sobre seu impacto. Michael Ryan toma seu turno em
nossos artigos com "A Missão Global e Você," o qual traz uma atualização no programa
internacional de evangelização de nossa igreja e sugere como você pode se envolver.
Nosso departamento de PerfIs apresenta duas entrevistas interessantes com dois
adventistas notáveis: Juanita Kretschmar, missionária modema na cidade de Nova Iorque, e
Howard Gimbel, renomado cirurgião canadense de catarata.
Logos inclui a reflexão de Angel Manuel Rodríguez sobre a oração e uma
interessante parábola sobre a ciência.
Leitores envolvidos no ministério em campi seculares estarão particularmente
interessados na seção Em Ação, preparada por Judy Cushman e Ron Pickell, os quais
descrevem o programa que desenvolvem na Universidade do Colorado, em Boulder e na
Universidade do Tennessee, em Knoxville, nos Estados Unidos.
Poucos meses atrás, os meios de comunicação noticiaram os dramáticos eventos
ocorridos nas proxidades de Waco, no Texas. Os seguidores de David Koresh, um
carismático líder religioso, violentamente resistiram às autoridades conduzindo um mandado
de busca e fmalmente morreram com seu líder em um inferno de chamas. Três observadores
adventistas que acompanharam estes eventos apresentam suas perspectivas em "A Tragédia
emWaco".
Este número inclui a revisão de livro tratanto com a história da igreja, publicado
na Alemanha, nossa primeira revisão de um livro nesta língua, juntamente com duas outras
revisões.
Finalmente, em Primeira Pessoa, Ann Gibson partilha sua experiência como
candidata doutoral adventista na comunidade de uma universidade pública.
Alegra-nos que muitos de vocês estão interessados em se corresponder com
outros leitores de Diálogo. Como resultado, ampliamos a seção de Intercâmbio.
Na medida em que o tempo passa e o círculo de leitores se expande, o formato de
Diálogo pode mudar. Contudo, gostaríamos de enfatizar que o alvo básico da nossa revista
permanece o mesmo: prover leitura estimulante aos jovens adventistas adultos que desejam
conhecer, viver e partilhar sua fé cristã no mundo contemporâneo.

Combinação Criativa
Como professor de matemática
estudando para uma graduação em
estatística numa universidade local, desejo
congratular-vos pela publicação de um
periódico que trata sobre as necessidades
intelectuais de estudantes universitários
adventistas e profissionais de todo o
mundo. A criativa combinação dos artigos,
entrevistas e notícias de cada número de
Diálogo é exatamente o que necessitamos.
ANNIE ALVAREZ

S.

Trujillo. PERU

Obrigada Pelas Idéias
Emjulho deste ano nosso pastor
distrital introduziu-me a Diálogo, e fiquei
realmente impressionada com o seu
conteúdo. Sendo a presidente da CAUPA
em nossa escola, as notícias de atividades
de estudantes universitários adventistas em
outras partes do mundo, sugerem-nos boas
idéias que recomendarei à nossa
associação. Muito obrigada pelas sugestões
daquilo que podemos fazer como membros
daCAUPA.
KAy F. FONTA~{(Ll.AS
Sinibaan. Odiongan, Romblon,
FIUPINAS

Envie-o a Líderes
Creio ter lido todos os números de
Diálogo que foram publicados em
espanhol até agora, e estou contente com o
conteúdo. De fato, eu recomendaria que
cópias da revista fossem feitas disponíveis
para administradores de universidades
públicas, jornalistas e outros líderes, com o
próposito de torná-los familiarizados com
o pensamento adventista sobre questões
contemporâneas.
S.
Diretor Acadêmico, Compus de

JUAN DARIO GOMEZ

Sto. Domingo,
Universidade Adventista
Dominicana
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Humberto M. Rasi
Editor
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Use Mais os Talentos
de Estudantes
Recebi o primeiro número de Diálogo
na Austrália, quando completava meu
curso de odontologia, e fiquei
impressionado com a revista. Em
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