CARTAS

or muitos anos a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteve procurando uma forma
efetiva de ministar a uma de suas mais significantes subculturas. Não muitos
sabiam como prover apoio espiritual, intelectual e social ao crescente número de
estudantes universitários, professores e jovens profissionais entre os nossos
membros. O relacionamento entre a organização da igreja e este grupo tem sido de busca,
experimentos e generalização. Lentamente estamos percebendo que o estudante de hoje é o/a
doutor/a, o/a enfermeiro/a, o/a contador/a, ola advogado/a, ola nutricionista, ola professor/a,
ola artista ou arquitetola de amanhã. Homens e mulheres cujo envolvimento é vital para o
cumprimento da missão da igreja.
Depois de muitas tentativas, encontramos um extraordinário relacionamento de
cooperação na CAUPA - Comissão de Apoio a Universitários e Profissionais Adventistas.
Esta comissão reúne as habilidades e os recursos do Departamento dos Ministérios da Igreja,
Departamento de Educação e Ministério das Capelanias Adventistas. O principal propósito
da CAUPA é ministrar a estudantes e professores adventistas em campi não adventistas e
também aos jovens profissionais adventistas, promovendo a organização de associações,
treinamento de capelães e pa.~tores, e publicando Diálogo. Desde o início desta publicação,
tem sido meu prazer servir junto ao Dr. Humberto M. Rasi como editor associado.
Na medida em que olhamos para o futuro, sentimos o apoio dos administradores
da igreja. Somos especialmente encorajados pelas evidência.~ das realizações deste ministério
- jovens brilhantes e dedicados que são leais ao Senhor e comprometidos com a apregação
do evangelho. Através deste periódico e de outros programas desejamos demonstrar que a
igreja deles os ama e se preocupa com eles, e que estamos com eles quando se deparam com
desafios à sua fé ou quando oportunidades para serviço e testemunho se apresentam a eles.
Através de nossos representantes em cada nível da organização ao redor do mundo, a
CAUPA está presente para prover sugestões, apoio e afirmação.
Há uma outra importante razão pela qual a igreja não pode e não irá abandonar
nossos estudantes universitários e profissionais. A comunidade acadêmica e círculos
profissionais são subculturas exclusivas. Os profissionais adventistas e estudantes adventistas
já estão imersos nestas subcultura.~ e é principalmente através deles que o Senhor pode trazer
seus amigos e colega.1\ ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. O colega de classe de hoje
poderá ser o futuro presidente ou líder nacional de amanhã. Portanto, nossos estudantes
universitários, professores e profissionais estão nestes círculos não apenas para obter
treinamento ou prática profissional, mas também para servir como os especiais embaixadores
de Deus.
Este número de Diálogo é importante pelo fato de que ele continua a promover
aqueles ideais e relembrar-nos da importância de nossa missão individual no mundo. Os
tópicos cobertos enfatizam que como adventistas educados temos uma audiência especial a
ser alcançada, com uma mensagem especial para este tempo especial.
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Uma história
inspiradora
Fui realmente encorajado pelo perfil de
Claritza Jiménez (Diálogo 4:2) e gostaria
de agradecer aqueles que, tralhando detrás
dos bastidores, prepararam a entrevista
para a publicação. Intenciono escrever à
Profa. Jiménez para agradecer seu
testemunho de cristã adventista exemplar.
Como pastor em treinamento, planejo
partilhar com outros profissionais
adventistas sua inspiradora história, a qual
demonstra que podemos ser fiéis a Deus
em um ambiente secular. Embora Diálogo
chegue a nós com considerável atraso,
aguardo os próximos números!
CLEMENTE JOSEPH ARKANGELO

Solusi College
Bulawayo, ZIMBÁBUE

Os Negócios e o
Cristão
Como adventista no negócio de
exportação e viagens, fico feliz em saber
que Diálogo tornou-se uma publicação
regular. Ela nos conserva atualizados com
artigos interessantes e notícias acerca de
outros estudantes univeritários e
profissionais. No futuro, por favor, trate de
uma perspectiva cristã, com temas
relacionados ao mundo dos negócios.
JAMES BIKASH BAROI,

Omega Inlernalional
Dhanka, BANGLADESH

Preenche Uma
Profunda Necessidade
Como representante regional da
Associação Espanhola de Estudantes
Universitários e Profissionais Adventistas
nas ilhar. baleáricas, devo dizer que
Diálogo é muito apreciada em nosso meio.
Sua abordagem espiritual e ampla
variedade de tópicos intelectuais preenche
uma profunda necessidade. Muitos entre
nós, que não são mais estudantes
universitários, gostariam de assinar o
períodico para recebê-lo regularmente.
JUAN ThNÓRlo ENSENYAT

Andraitx, Mallorca, ESPANHA

Muito obrigado por seu estímulo e pelo
panfleto com vistas da ilha de Mal/orca.
Que belo lugar para se viver! Você pode
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