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ste número, novamente, proverá para você um cardápio internacional de artigos e
noticiários. Primeiro, nossos articulistas. Ronald Carter explora os desafios e
implicações que a sociobiologia, uma nova disciplina, apresenta para os cristãos.
Escrevendo da Alemanha, Andrea Steele celebra os 70 anos do envolvimento
adventista com o rádio e traz uma atualização do impacto global da Rádio Adventista
Mundial. Depois, Donald Mansell faz uma revisão de como os adventistas têm entendido o
significado da batalha do Armagedon, mencionada no Apocalipse como sendo um dos
eventos finais da história terrestre. O quarto artigo, escrito por um psicólogo, Mário Pereyra,
apresenta uma pesquisa e traz à luz a conexão entre o cristianismo bíblico e a esperança.
Alegramo-nos também em apresentar uma variedade de estímulos intelectuais e
espirituais paralelos. Em nossa seção de Perfis, encontramos dois dinâmicos adventistas do
sétimo dia: o diretor de questões culturais em uma jovem república no Oceano Índico e um
habilidoso pediatra com forte senso de missão.
A página devocional de Dwight Hombacher oferece uma reflexão sobre o que
significa ser o "Número 1", para o verdadeiro seguidor de Cristo. Em um significativo
poema, Ruth Senter propõe uma compreensão prática da vontade de Deus para nós quando
nos deparamos com a necessidade de tomar decisões. Nosso artigo sobre a Vida Universitária
enfatiza as características de um bem-sucedido ministério local em favor de jovens adultos.
Poucas áreas do mundo têm tantos estudantes universitários adventistas como a
ilha de Mindanao, nas Filipinas. Nosso representante da CAUPA descreve a variedade de
suas atividades de apoio e programas missionários.
Alegra-nos saber que os líderes de nosso seminário teológico na Rússia decidiram
lançar um novo periódico, semelhante a Diálogo. Mikhail Kulakov, o editor-fundador,
menciona os objetivos do Obraz i Podobie, nosso "primo" russo, e fala dos esforços
envolvidos na produção desse periódico.
Três revisores avaliam para nós livros tratando com o crescimento do movimento
adventista na América Latina e no Caribe, nossa fascinação pela televisão e a perspectiva
adventista sobre filosofia educacional.
Finalmente, a primeiranista de medicina Gisele Rostan relata sua breve e
fascinante experiência em uma clínica da ADRA na conturbada Somália.
Com este número nos despedimos do Pastor Israel Leito, co-fundador da
Comissão de Apoio a Universitários e Profissionais Adventistas (CAUPA) e editor-associado
deste periódico. Sentiremos falta do seu sorriso amplo, suas sugestões animadoras e profundo
compromisso com este ministério. A partir de janeiro de 1994 ele será o presidente da
Divisão Interamericana. Desejamos a ele sucesso em sua importante missão de liderar, com a
direção divina, a maior divisão adventista do mundo em número de membros.
Como resultado desta mudança, você notará vários novos nomes em nossa coluna
diretiva. O Pastor Ron Flowers é o novo vice-presidente da CAUPA, ao mesmo tempo em
que Diálogo ganha três novos editores-associados: Richard Barron, Richard Stenbakken e
David Wong. Eles fortalecerão o nosso grupo com a ampla experiência que trazem e valiosas
perspectivas multiculturais.
Assim, sente-se em um lugar confortável e prepare-se para partilhar do variado e
nutritivo banquete servido por este número.
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Acessível ao leitor
geral
Nós, membros da Sociedade de
Jovens Adventistas do Sétimo Dia da
Mindanao State University-Tambler,
estamos muito agradecidos por Diálogo,
uma revista que consideramos
informativa e encorajadora. Esperamos
continuar recebendo números futuros,
com artigos que nos ajudem a ampliar
nossos horizontes intelectuais e a tomarnos membros mais fiéis e ativos da
igreja. Estamos colocando Diálogo na
seção de periódicos da biblioteca da
universidade, para tomar a revista
acessível ao leitor geral. Por favor,
continuem enviando-nos novos números!
A. CORTEZ
Mindanao State UniversityTambler
General Santos City.
Filipinas
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Desejo saber mais
Estou muito feliz porque o meu
amigo Bob, no ano passado. deu-me
uma cópia de Diálogo, aqui na China.
Tinha sido ele quem me guiara a Cristo e
a tomar-me um cristão. Realmente
aprecio os artigos que aparecem nesta
revista. Eles me ajudam a aprender mais
coisas a respeito do mundo exterior.
Agora que Bob voltou para os Estados
Unidos, não tenho ninguém ao meu redor
com quem eu possa discutir o real
significado do cristianismo. Por esta
razão estou escrevendo para pessoas
relacionadas na seção "Intercâmbio",
esperando estabelecer algumas amizades
e expandir meu conhecimento. Poderiam
vocês, bondosamente, incluir o meu
nome nessa seção? Poderiam também
enviar-me as cópias mais recentes de
Diálogo e outro material cristão para
leitura? Muito obrigado!
CHEN HANG

Jinshou Oil Refinery
Leaoning,
China

Encorajamento para a
vida cristã
Como aluno adventista no curso de
engenharia de uma universidade nãoadventista, desejo agradecer à liderança
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