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Você é parte importante do trabalho de Deus nesta terra
Você pode colaborar com a igreja de Deus para apressar o Seu reino

O que você faz para os pacientes não é apenas cura e evangelismo, mas leva o toque das mãos de deus.

Nesta edição
Introdução pelo Editor
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Deus age novamente!
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Lembranças do Dr. Web Prince, pelo professor Pug Lund
Oportunidades de Missão
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O boletim pode ser visto:
Copiando e colando este endereço no navegador:
http://www.dentalmissionsda.org/portuguecircs-boletim-de-notiacutecias.html

Por favor, compartilhe este website com os colegas interessados.
Para solicitar nova inscrição, visite:
http://www.dentalmissionsda.org/adesatildeo.html

Página 1

Introdução do editor
Fiquei espantado ao ouvir uma
dentista experiente contar por
intermédio de um intérprete, sobre
sua experiência esquivando-se do
"problema do sábado" enquanto
lutava para obter a educação
necessária para se tornar uma
profissional
especializada
em
odontologia. Vez após vez, Deus
interveio
para
permitir
milagrosamente que ela continuasse
quando parecia completamente
impossível. Sua história pode ser
encontrada, juntamente com outros
pioneiros da odontologia adventista
nesta edição da Conexão Global
Adventista Odontológica.
Em muitos países do mundo, os
desafios
foram
quase
intransponíveis e aqueles que
obtiveram
uma
educação
odontológica mostraram incrível
resiliência e determinação para se
tornar dentistas numa atmosfera
muitas vezes hostil ao compromisso

de obedecer a Deus. Essas
situações irascíveis foram a razão
pela qual a Igreja Adventista
eventualmente iniciou a primeira
faculdade odontológica adventista e
continuam a ser a motivação por trás
do estabelecimento de outras
faculdades
de
odontologia,
associações
odontológicas
adventistas e cursos de educação
continuada em todo o mundo.
Desejamos neste boletim, saudar os
pioneiros do ministério odontológico
adventista. Você descobrirá que, de
fato, somos eficazes e nos
mantemos firmes porque “nos
levantamos sobre os ombros de
gigantes”. Ao ler a história do Dr.
Eldon Carman, fico deslumbrado e
humilhado por sua firmeza e
comprometimento. Eu vejo Deus
trabalhando na vida do Dr. Web
Prince, que foi o primeiro reitor da
Faculdade de Odontologia de Loma
Linda e um personagem muito

exigente. Sua história é contada
pelo Dr. Pug Lund, que é um
pioneiro
educador
adventista.
Esperamos que você goste dessas
histórias e de outras pessoas, e que
elas o inspirem a ser pioneiro em
seu próprio caminho de serviço!
Muito obrigado por se juntar a nós!
Nos envie sua opinião sobre esta e
outras questões e por favor, nos
envie qualquer contribuição que
beneficie
outras
pessoas
na
comunidade
Global
Adventista
Odontológica.
Seremos
especialmente
gratos
por
informações sobre
pessoas
que
citamos aqui como
voluntários e outras
de
quem
você
conhece.

Por: Doyle Nick

O Início da Odontologia Global Adventista
Aqueles de nós que servimos como dentistas no sistema
internacional adventista, às vezes nos sentimos isolados
como se fossemos pioneiros. À medida que
contrastamos nossa experiência com pessoas enviadas
para missões internacionais nos primeiros anos da Igreja
Adventista - duas ou três semanas em um navio, sem
internet, sem sistema telefônico, sem sistema de correio
confiável ou realizado a tempo - percebemos quão
ousados e comprometidos foram os primeiros pioneiros.
Os primeiros três anos antes da licença programada,
devem ter sido muito excitantes e, às vezes, solitários e
muito difíceis.
Eu aprecio muito o Dr. David Trim Ph.D., F.R.Hist.S.,
Diretor de Arquivos, Estatística e Pesquisa da
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia por
sua gentileza não apenas para pesquisar sobre os
primeiros missionários dentistas adventistas, mas
também para nos enviar a seguinte mensagem:
—————————————————————————
Caro Doyle
O primeiro dentista missionário que pudemos encontrar
nos registros do Comitê Executivo da CG é de 1915,
quando o comitê votou (8 de fevereiro de 1915) para
“aprovar o Dr. J. V. Scott, de St. Johns, Oregon, indo
para a Índia como um dentista auto-sustentável … e que

o transporte seria pago pelo Conselho da Missão".
Dois anos depois, porém, o comitê votou (8 de
fevereiro de 1917) para "aprovar o Dr. J. Vinton Scott,
de Portland, Oregon, indo para a Guatemala como um
dentista auto-sustentável, e pagar seu transporte para
esse campo com o entendimento de que não
assumimos nenhuma obrigação por seu sustento
enquanto estivesse no campo”. Então, evidentemente,
entre 1915 e 1917 ele esteve na Índia e retornou.
Dezoito meses depois, o comitê votou (10 de
setembro de 1918) para “pagar o transporte do Dr. J.
Vinton Scott e sua família para a Índia, para se
dedicarem ao trabalho autônomo como dentista na
cidade de Bombaim”. Em 1929, entretanto, Scott não
era mais um missionário auto-sustentável. Em 9 de
setembro de 1929, o comitê votou: “Que nós
Convidemos o Dr. J. Vincent Scott de Seattle a
responder ao chamado da Divisão do Extremo Oriente
para que um dentista se conecte com o trabalho
médico em Xangai.”
Então, esse J. Vincent ou Vinton Scott foi reincidente,
por assim dizer, em missões odontológicas.
Indiscutivelmente, ele foi o primeiro dentista
oficialmente chamado, desde que trabalhou em
Xangai.
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A segunda missionária dentista, até onde podemos
dizer, foi a Sra. Doris Christensen, que se formou em
odontologia pela Universidade da Califórnia em
Berkeley em 1925. Ela foi missionária na Birmânia em
1930, mas não tinha sido chamada como dentista; ela
foi com o marido, um ministro, mas ela trabalhou como
dentista. Mais tarde, ela fez pós-graduação em
odontologia que foi pago pelo Comitê da CG (17 de
maio de 1945); ela serviu como dentista na Birmânia e
na Índia no final da década de 1930; e possivelmente
na Rodésia do Norte no final dos anos 1940/1950, e na
Birmânia novamente no final dos anos 1950 e início dos
anos 1960.
Outro jovem dentista, um dos quais sabemos muito
pouco, era o Dr. Vernon Mountain. Ele estava em Hong
Kong como um dentista autônomo desde o final dos
anos 1940 até 1951, quando o Comitê da CG pagou
sua viagem e frete de volta para casa e pagou três
meses de salário (CCG, 14 de junho de 1951).

dentes. Hoje a situação é um pouco diferente. Como
qualquer um que tenha participado de uma curta
viagem missionária internacional sabe que a fila da
odontologia é geralmente a mais longa e muitas
pessoas que esperam têm grandes necessidades.
Estou satisfeito que hoje temos odontologia
restauradora móvel para ajudar a satisfazer essas
necessidades.
Lembro-me de estar no Lesoto, no sul da África, aonde
fazíamos odontologia há vários dias. Ao nos afastarmos
do complexo naquele último dia, vi lágrimas rolarem
dos olhos de uma moça. As lágrimas eram porque ela
tinha ficado no final de uma fila muito longa. Isso para
mim é a representação de tamanha necessidade e
sofrimento desnecessário. Elas nos inspiram a nos
envolver com uma odontologia de serviço aonde a
necessidade existe. Obrigado por se unir juntamente
com esse serviço importante de Deus alcançando Seus
filhos que sofrem.

Você mencionou acreditar que J. R. Wahlen foi o
primeiro dentista de Loma Linda a servir como
missionário estrangeiro. Ele foi para a Coreia do Sul,
chamado para o Centro de Saúde de Seul, em 1960,
tendo se formado na Faculdade de Médicos
Evangelistas (CME) em 1957. Temos uma foto dele em
1958.
Mas Joseph Beckner foi um dentista chamado para o
Centro de Saúde de Porto Rico em 1955;
aparentemente, ele foi o primeiro dentista da CME a ser
realmente chamado para o serviço missionário - mas
ele e sua esposa, tendo se candidatado como
missionários quando ele ainda era estudante em 1949,
rejeitaram Porto Rico! No entanto, eles mais tarde
serviram no Hospital de Saigon desde 1973 até a
evacuação. Temos fotos dele em 1949 e novamente
nos anos 70.
Enviarei até o final da semana uma cópia digitalizada
da foto do Ferdinand Stahl fazendo cirurgia bucal nos
Andes nos anos 1930.

Ferdinand "Fernando" Stahl é o cavalheiro à esquerda com chapéu de
palha olhando para a câmera. J.W. Westphal, famoso missionário na
América do Sul, está olhando com chapéu-coco. O cavalheiro com
chapéu de guarda florestal que está extraindo o dente de uma mulher,
não é identificado. Esta foto foi tirada em 1911 na Missão do Lago
Titicaca que ministrou aos índios Aymara e foi publicada na Revista
Adventista.

Bênçãos,
DAVID
————————————————————————
É interessante para mim que, embora os primeiros
missionários adventistas incluíssem poucos dentistas,
muita odontologia foi feita pelos primeiros missionários
não-odontológicos. Onde quer que esses primeiros
pioneiros fossem, uma das grandes necessidades era a
odontologia e a resposta era extrair dentes.
Encontramos enfermeiras (por exemplo, Fernando e
Ana Stahl), médicos e até formandos do ensino médio
fazendo extrações. Desde Leo e Jessie Halliwell na
Amazônia até às montanhas mais altas da Ásia, os não
-profissionais foram pressionados para o serviço de tirar
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Ray Wahlen na Coréia, 1958

Deus age novamente!
A Dra. Hada Mary Gregorio de Chaskelis tem cerca de 1,5 m de altura, mas sua influência e seu
compromisso com Deus fizeram dela uma gigante entre os primeiros dentistas adventistas.
Dra. Gregório interpretada pelo professores da disciplina pediu para
dar aulas somente às terças-feiras, Estes são apenas dois exemplos,
Dr. Jorge Escondriolo.

então aproveitei a oportunidade e mas há muitos outros em que
Muitas pessoas me disseram que mudei de grupo para frequentar as Deus interveio para que eu
eu nunca conseguiria. No entanto, aulas com ele apenas naqueles pudesse perseguir o meu sonho
de praticar odontologia. Eu tinha
decidi estudar odontologia. Houve dias.
prometido ao Senhor de dedicar a
grandes problemas com algumas
disciplinas porque as aulas eram Durante o meu segundo ano, um minha vida ao Seu serviço se eu
aos sábados. Eu lembro do meu bom cirurgião oral ensinou nosso pudesse terminar meu curso.
terceiro ano na disciplina com curso de cirurgia que tinha a porção Graças a Ele, me formei em
aulas nas terças e nos sábados. clínica oferecida apenas aos Odontologia em 2 de maio de
Conversei com o professor e ele sábados. Eu estava com muito 1966, tornando-me a primeira
se recusou a me ajudar, dizendo medo de perder o ano e, com medo dentista adventista a me formar
que eu não terminaria o curso decidi conversar com o presidente na Universidade Nacional de
mantendo meu desejo de não ter da nossa turma. Antes que eu Rosário, na Argentina.
aulas nos sábados. Ele me pudesse falar com ele, no entanto,
recomendou que mudasse de foco ele disse que eu era obrigada a me Enquanto isso, Deus continuou a
e estudasse outra coisa. Embora juntar a ele e ao resto da turma em liderar e, em 24 de fevereiro de
eu tenha perdido as aulas aos uma determinada sala. Isso me 1966, fui escolhida para a equipe
sábados, continuei freqüentando deixou ainda mais com medo médica do Centro de Saúde do
as aulas nas terças-feiras. Uma porque não esperava que ele fosse Rio da Prata (SAP), que hoje é
à
minha
situação. conhecido como Libertador San
terça-feira o professor me notou e simpático
na frente de todos os meus Imagine minha alegria, no entanto, Martín, na Argentina.
colegas
de
classe
disse: quando o ouvi dizer à turma que ir à
"Gregório, não perca seu tempo, clínica de cirurgia oral no sábado Maravilhoso! Deus já havia
este assunto não é fácil de era muito oneroso para nós e que preparado um lugar para eu servir
passar". Eu tive que repetir esse teríamos pouco tempo no final de meu vizinho antes mesmo de
ano para permanecer fiel aos semana para descansar. Ele disse terminar meus estudos! Durante
meus princípios, mas no ano que nós, como classe, deveríamos os últimos dias de junho de 1966,
seguinte voltei a me inscrever para insistir que o laboratório fosse viajei para visitar minha nova
esta disciplina. Quando o mesmo mudado para um dia de semana. casa. Era uma pequena cidade
professor me reconheceu entre Deus havia trabalhado por mim com estradas de terra e sem rua
ou semáforos. O Centro de Saúde
meus novos colegas de classe, ele mais uma vez!
era
grande
e
me parabenizou por
movimentado, mas
ter mudado de idéia
não
havia
e então respondi:
departamento
"Eu não mudei de
odontológico.
idéia. Sei que Deus
Naquela época, um
vai me ajudar". Ele
dentista visitava a
ficou muito irritado e
cada três meses
insistiu
que
eu
para extrair dentes e
estava
perdendo
fazer alguns outros
meu tempo. Na
procedimentos.
O
minha casa todos
atendimento
nós oramos para
odontológico era um
que
Deus
se
bem raro e precioso.
manifestasse
Quando
houve
milagrosamente.
emergências,
os
Quando eu não iria
pacientes
tiveram
passar novamente
na classe, um dos Centro de Saúde do Rio da Prata (SAP) quando Gregório se inscreveu que ser levados por
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um “carro russo” por estradas de
terra para Crespo, a cidade mais
próxima, localizada a cerca de 15 km
de distância. Meu primeiro trabalho
foi de estabelecer uma clínica
odontológica para atender os
pacientes do Centro de Saúde, os
alunos do ensino fundamental, do
ensino médio e da faculdade e a
população geral da cidade e do
campo. Comecei a trabalhar no final
de julho e em agosto recebi meu
primeiro pagamento. Pr. Bitz,
administrador do SAP, pediu-me
uma lista das coisas necessárias que
melhorariam
o
consultório
odontológico existente. Poucos dias
depois, materiais odontológicos,
instrumentos cirúrgicos, suprimentos
e
equipamentos
endodônticos,
restauradores e uma nova cadeira
odontológica foram adquiridos. Dois

anos depois, uma máquina de raios
X e uma peça de mão de turbina
foram compradas, o que nos
permitiu tratar pacientes com
diferentes
capacidades
sob
anestesia geral na sala de cirurgia.
Também foram adquiridos itens
para a organização do laboratório
de prótese, pois as próteses
demoravam muito quando eram
enviadas para as cidades do
Paraná, Santa Fé ou Rosário. Após
34 anos de serviço ininterrupto me
aposentei da prática odontológica.
Desde o ano 2000 até hoje, Deus
continua sendo misericordioso
comigo. "Só tenho palavras de
agradecimento a Ele por me
permitir trabalhar para aliviar a dor
e melhorar a saúde bucal de meus
vizinhos necessitados".

Foto: Dra. Hada Mary Gregório de
Chaskelis e Dr. Jorge Escondriolo

Atualmente, 52 anos depois, uma nova clínica odontológica de 10 cadeiras está sendo construída com o hospital,
Centro de Saúde Adventista del Plata e, em 2016, a Universidade Adventista del Plata iniciou um curso de graduação
em odontologia! O Centro de Saúde Adventista del Plata conta com dez dentistas (Rubén Ponce, Silvina Giannini, Carla
Nasser, Jael Cairo, Natalia Gregorio, Laura Morero, Agostina Diaz, Nicolás Retamar, Gustavo Garrigós, Jorge
Escandriolo Nackauzi), duas assistentes de dentista (Jesica Korsich e Jimena Antunez), duas secretárias (Carina
Gironde e Mariana Dalinger), cinco cadeiras dentárias, cinco aparelhos de radiografia e todas as especialidades
odontológicas são oferecidas.

Uma Vida De Missão Aventureira
Da esquerda para a direita: Eva Gibson
Carman, Eldon e a babá de Eldon.
Swatow, China, por volta de 1926

Eldon E Carman ainda não tinha
completado dois anos de idade
quando foi missionário com seus
pais em Swatow na China. Depois
de alguns anos na China, ele e
sua mãe ficaram muito doentes e
tiveram que voltar para os Estados
Unidos da América (EUA). Devido
a doença do Eldon, os médicos
deram
pouca
chance
de
sobrevivência, mas ele provaria
que os médicos estavam errados.
Assim começou uma vida de
viagem e aventura para o nosso
pai.
Depois de concluir seu curso de
odontologia em 1947 na Emory
University
(o
programa
odontológico de Loma Linda não
havia começado naquela época),
Eldon e sua nova esposa Phyllis
Ruth Preston se estabeleceram
em Marietta, Geórgia, iniciando a
carreira de odontologia geral. Em
pouco tempo ele decidiu que a
Página 5

ortodontia era a especialidade que ele
gostaria de buscar, então a família foi
para Montreal! É interessante notar
que o programa de ortodontia era o
único programa na universidade
ensinado em inglês. Um fato que ele
não sabia até que chegamos! Todos
nós retornamos a Marietta depois de 2
anos e ele se tornou o primeiro
ortodontista no município de Cobb. Ele
praticou lá por mais de 30 anos.

Juntamente
com
sua
clínica
ortodôntica, o amor inato de meu pai
por missões nunca o abandonou. Em
1970, o pai foi convidado pela
Conferência Geral da IASD para ser o
Secretário
de
Odontologia
do
Departamento
de
Saúde,
para
supervisionar o programa de missões
odontológicas da denominação. O
chamado se tornou uma aventura de
23 anos estabelecendo clínicas de
missão odontológica ao redor do
globo. Começando com apenas um
punhado de clínicas no exterior, mais
Aventureira, cont. na página 5
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de 100 clínicas estavam em serviço
quando ele se aposentou. Ele sempre
disse que a odontologia era uma
abertura para a igreja nesses países
subdesenvolvidos. Papai achava que
era melhor se ele conhecesse o
ministro da saúde do país. Ele e a
igreja entravam em áreas que eles
queriam ajudar, mas ele sentia que era
vital ter o suporte do país. Isto provou
repetidamente ser uma prática sábia.

Outra história favorita aconteceu em
uma viagem ao Sul do Pacífico. Ele
estava em um pequeno avião com
vários outros missionários quando um
morcego voador, com uma extensão de
asa de quase 2 metros, atingiu a asa do
avião fazendo um entalhe na asa do
avião de uma profundidade de 30
centímetros. Todos no avião ficaram
quietos e então meu pai sussurrou para
o piloto: "Estamos em algum perigo?" O
piloto olhou para ele e disse: "não, não
Durante os primeiros anos, a mãe
enquanto não paramos. O problema
podia viajar com ele algumas vezes,
será quando tentarmos pousar." Papai
mas muitas vezes não, então ela tinha
achou que o piloto queria viver tanto
a mala dele arrumada e ele saia. Eu
quanto ele, então não fez mais
ainda tenho o último passaporte que
perguntas! Eles conseguiram pousar em
Um dos muitos passaportes de
tem tantas páginas adicionadas, é
segurança, louvado seja o Senhor.
Eldon.
bastante volumoso. Este é pelo menos
Então o piloto muito selvagemente
seu terceiro!
empreendedor, pegou jornais e os embolou, enfiou-os
no buraco e cobriu a asa com fita adesiva para fazer a
Quando eu era uma estudante de segundo grau, foi
aparência de uma asa! Eles decolaram mais tarde
incrível para mim como papai teve tempo pra deixar seu
naquele dia e chegaram ao acampamento base um
consultório por semanas a fio e viajar por terras
tanto exaustos, mas seguros! Papai nunca soube
desconhecidas, em um esforço para ver uma nova
exatamente o que iria encontrar.
clínica odontológica estabelecida. O Senhor realmente
estava envolvido em nossas vidas pois papai pôde ver
Suas viagens missionárias eram sempre cheias de
que todos os três filhos foram a escolas adventistas
excitação, quer se tratasse num lugar com mão armada,
para educação. Como ele fez isso passando muito
ou encontrar uma costelinha de pássaros no meio de
tempo longe de sua clínica é um testemunho da direção
sua comida, ou de ficar sem combustível enquanto
e provisão de Deus.
voava pelas selvas da África. Todos os perigos e
aventuras inusitadas apenas aumentavam a sua paixão
Papai estaria fora por um mês de cada vez e teria todo
por missões odontológicas!
tipo de histórias e fotos para mostrar. Provavelmente
uma das favoritas da família era de uma de suas
Além de fazer odontologia, ele também estava
viagens à Índia. Ele estava andando em um dos trens
interessado no que poderia trazer dos EUA para as
locais indo para um novo destino. A noite já havia
aldeias locais que seriam de ajuda. Nunca esquecerei
chegado e estava escuro lá fora. Não sabendo quando
ele e a mãe lavando e secando centenas de copos
sair, ele pediu a um dos atendentes que o avisasse
descartáveis de santa ceia para que ele pudesse levaquando deveria sair para a cidade que queria visitar.
los em sua mala para dar às igrejas missionárias
Em pouco tempo o atendente veio e disse: "Agora é a
necessitadas. Nós aprendemos que havia sempre uma
hora de sair!". No entanto, o trem ainda estava se
necessidade para o que fosse que ele poderia prover!
movendo. Papai perguntou: "agora?" e o atendente
Eu mencionei anteriormente que vários ministros da
disse: "Sim, apenas pule porta afora". Papai pegou sua
saúde nesses países muitas vezes se tornaram amigos
enorme mala e pulou! Sem que ele soubesse, havia
do pai. De fato, foi durante uma de suas últimas viagens
uma queda de mais de 2 metros de altura. Então aqui
a Moscou para abrir uma clínica odontológica que nossa
estava esse grande
mãe, que tinha podido fazer a viagem com ele, ficou
homem
americano
muito doente. Eles estavam a caminho do hospital
pulando
do
trem,
francês quando ela faleceu. Foi o ministro da saúde que
batendo no chão e
enviou uma ambulância para a clínica odontológica de
rolando até parar.
Moscou para buscar minha mãe. Ela morreu no
aniversário de 70 anos do pai, 17 de novembro de 1992.
Surpreendentemente,
Papai viveu quase 20 anos mais, continuando e
ele não quebrou um
tentando viver a vida ao máximo, embora houvesse
osso, mas se levantou,
agora um enorme buraco no seu coração. Ele faleceu
caminhou até a cidade e
em silêncio aos 89 anos, em 2 de agosto de 2012.
continuou sua busca
para montar uma nova
Nosso pai era um grande homem que amava a vida, seu
clínica odontológica na
Deus, sua família e sua missão.
Índia.
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Escrito pela filha Caryn Payne

Lembranças do Dr. Web Prince,
pelo professor Pug Lund

Das muitas pessoas com as quais
tive a oportunidade de interagir, Web
Prince é um dos personagens mais
inesquecíveis que já encontrei.
O passo inicial em direção à
educação médica adventista do
sétimo dia foi o estabelecimento de
uma escola de enfermagem em 1905
em Loma Linda, Califórnia, seguida
pela escola de medicina em 1909.
Depois da Segunda Guerra Mundial,
um grande obstáculo para os
estudantes
adventistas
que
frequentavam
universidades
seculares eram aulas e testes
exigidos
no
sábado.
Alguns
estudantes
adventistas
se
agrupavam em faculdades de
odontologia ligeiramente mais leves,
que ficavam na Geórgia, Califórnia,
Oregon e Nebraska. No entanto,
tornou-se cada vez mais evidente
que o sistema de educação de
saúde da IASD teria que ser
expandido para incluir também a
odontologia.

quatro anos como fundador e
presidente. Parecia lógico que ele
seria o reitor inicial da nova
faculdade da IASD na Faculdade de
Médicos Evangelistas (CME, hoje
Universidade de Loma Linda) . A
faculdade de Odontologia foi fundada
em 1953. O Dr. Mitchell foi
convidado para dar o discurso de
formatura na Faculdade de Médicos
Evangelistas em 11 de junho de
1950. Tragicamente, esse foi seu
último grande compromisso de
oratória
porque
ele
faleceu
repentinamente algumas semanas
depois, por complicações com um
inesperado coágulo de sangue no
intestino.

Uma personalidade muito capaz e
imponente
estava
pronta
e
qualificada para a tarefa de
estabelecer uma faculdade de
odontologia. Com 1 metro e 83 cm
de altura, com uma voz ressonante e
estrondosa, o Dr. M. Webster Prince
não era hesitante em falar e estava
ciente de todo o processo para obter
uma nova faculdade do chão. Ele
O Dr. J. Russell Mitchell, conhecido não era uma pessoa que fosse
educador
de
odontologia
na facilmente ignorada.
Universidade da Geórgia em Atlanta,
foi uma grande influência e defensor Dr.
Prince
formou-se
na
da
educação
odontológica Universidade de Michigan em 1909 e
adventista. Em 1943, a Associação se estabeleceu e trabalhou no
Nacional dos Dentistas Adventistas estado. Ele serviu como membro e
do Sétimo Dia (NASDAD) foi também
como
presidente
do
formada com a intenção expressa de Conselho
de
Educação
facilitar a formação de uma Odontológica, foi membro fundador
faculdade de odontologia adventista. da NASDAD e seu presidente em
Dr. Mitchell serviu NASDAD por 1947 e 1949. Ele foi então convidado

a ser o primeiro reitor da nova
faculdade de medicina odontológica
da IASD. O conselho da CME votou
para
iniciar
um
programa
odontológico e o Dr. Prince foi
oficialmente convidado para ser o
primeiro reitor.
Quando o Dr. Prince começou a
montar o corpo docente para a nova
faculdade, ele incorporou o mais
novo e atual conceito de educação
científica. Todo novo professor foi
exigido ter formação de pósgraduação.
Meu primeiro encontro com Web
Prince ocorreu no final do verão de
1952. Minha esposa Marg dirigiu
com amigos próximos para São
Francisco e o encontrou no Hotel
Mark Hopkins, no topo do bairro
Nob Hill. Isso nos fez entender que
ele esperava que as coisas fossem
de primeira classe e qualidade.
Eu fui pedido para me juntar ao
corpo docente da Faculdade de
Odontologia da CME, mas eles
requeriam que todos os professores
tivessem mestrado, então, depois
de vender nosso consultório e casa,
eu fui para a escola de pósgraduação em Michigan. Entre
outros colegas de classe, estavam
Ralph Steinman, Jess Hayden Jr.,
Glenn H. Curtis, Lloyd Baum e
William
Buchanan,
todos
professores
fundadores
da
Faculdade de Odontologia da
Universidade de Loma Linda.

Primeiros professores e dentistas adventistas na reunião da
NASDAD em 25 de junho de 1951, em Seattle, Washington
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estávamos andando um
pouco casualmente e
chegamos atrasados na
Faculdade.
Quando
entramos, nos tornamos
o alvo imediato do Reitor
Prince, que nos informou
que ser pontual tinha
significado.
Ele
REALMENTE
repreendeu severamente
os três de nós, tanto que
me lembrou de um
incidente
que
fui
disciplinado
com
linguagem
não
tão
civilizada, mas desta vez
Universidade de Loma Linda Faculdade de Odontologia a linguagem era bem
civilizada. A gravidade do
Mensalmente durante o meu Dr. Prince era tal que esse incidente
programa de mestrado, o Dr. Prince nunca mais foi tema de discussão de
manteve contato. Quando minha ninguém, inclusive da minha família.
esposa e eu nos mudamos para
Loma Linda, nossos novos colegas, O Reitor Prince tinha um grande
incluindo o Dr. Prince, se uniram interesse no jogo de croquet, então
para pintar a casa que estava montamos uma quadra usando todo o
planejada para nós. Mais tarde, foi- espaço verde entre a faculdade de
me dito que o Dr. Prince perdeu o odontologia e a igreja. Os jogadores,
relógio no fundo de uma lata de que incluíam parte do corpo docente
da faculdade de odontologia, não
tinta.
tinham misericórdia dos oponentes.
Mesmo que a faculdade de Minha memória é um pouco falha,
odontologia ficava em alojamentos mas eu acredito que o reitor ganhou
temporários, porque o prédio frequentemente, pois ele forneceu o
permanente ainda estava em equipamento requerido para o jogo.
construção, o Dr. Prince exigia
profissionalismo. Um dia, Dr. Lloyd Loma Linda raramente experiencia um
Baum, Dr. Harold Schnepper e eu inverno realmente frio com neve, mas
freqüentemente
havia neve nas
montanhas locais.
Em
muitas
dessas ocasiões,
normalmente
numa tarde de
quinta-feira,
o
colega
Lloyd
Baum
e
eu
escapávamos
para as encostas
nevadas
para
desfrutar
de
algumas horas de
diversão. Não era
surpresa pra nós
nem
incomum
termos
a
companhia
de
vários estudantes
Loma Linda na década de 1950
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de odontologia. Havia alguns
grandes esquiadores entre eles e
eles se sentiam seguros que
estavam a salvo de qualquer
atividade administrativa. Nós nunca
trouxemos essa atividade para a
atenção do Reitor Prince, e o reitor
nunca disse nada para nós. Pode
ser que haja momentos em que não
dizer nada é a melhor estratégia.
Web Prince e sua esposa eram
altamente respeitados em nossa
família. Nossos filhos pré-escolares
andavam pelos corredores e
clínicas do prédio de odontologia
como se fossem os donos. Desde
um presente de lápis de cor no
Natal a um centavo oferecido em
cada reunião, esse cavalheiro
imponente mas de bom coração
conquistou a boa vontade dos meus
filhos e tenho certeza de que era o
mesmo entre todos os professores
da odontologia e famílias.
O prédio da faculdade de
odontologia de Loma Linda é
chamado de Salão Prince. Isto para
o pioneiro que usou seu grande
talento, charme e, às vezes, o
valente púlpito para promover uma
cultura de excelência e qualidade
que tem continuado a beneficiar
milhares de estudantes e centenas
de milhares dos seus pacientes ao
longo dos anos seguintes.

Dr. Melvin (Pug) Lund, aos 96 anos de
idade, é o único sobrevivente dos
professores fundadores da Faculdade de
Odontologia de Loma Linda. Nós
agradecemos muito por colocar suas

Globalmente, existem cerca de 120 consultórios odontológicos de propriedade
adventista do sétimo dia em todo o mundo. Algumas delas podem se beneficiar
da sua experiência e colaboração e você se beneficiará com a experiência.
Aqui estão algumas das oportunidades atuais. Por favor, escreva-nos se houver
alguma oportunidade que você gostaria de discutir

Serviço a longo prazo
Kinshasa, República Democrática do Congo
A clínica odontológica da IASD precisa de um missionário odontológico adventista permanente. Esta clínica na
capital da República Democrática do Congo tem o potencial de atrair pessoas mais influentes e exigentes do
país. Um dentista com habilidade, visão e um senso de aventura pode fazer uma tremenda diferença no
trabalho de Deus nesta área.
Glie, Togo
Precisa de um dentista voluntário que possa servir durante vários meses, de preferência um ano, com quarto,
equipe e salário fornecidos.
Clínica Odontológica Saipan IASD
Um dentista hábil é necessário para se comprometer por cinco anos na bela ilha paradisíaca de Saipan.
A posição de Diretor Dental é uma boa opção para um líder odontológico experiente. A clínica do Saipan
é uma das clínicas mais vibrantes e consistentemente eficaz no sistema odontológico adventista e
vários profissionais qualificados trabalham juntos lá.

Clínica Adventista do Guam
A Policlínica do Guam é muito ativa, um lugar muito agradável e gratificante para passar alguns anos
fornecendo o atendimento odontológico necessário e trabalhando com profissionais afins. Guam é uma bela
ilha do Pacífico nas Ilhas Marianas do Norte.
Dentistas empreendedores serão em breve necessários nesta prática dentária adventista recém reconstruída, renovada e equipada na Ilha de Grenada.

Serviço de Voluntariado de Curto Prazo
Yaoundé, Camarões
Esta clínica dentária funciona a quarenta anos. Todos os dentistas são de Camarões, mas eles gostariam de ter
um voluntário que se auto-sustente para trabalhar com eles por alguns meses.

AMEN, Maranata, Organização Mundial de Saúde Odontológica, Mãos ajudadoras e outras organizações
similares precisam de voluntários capazes para fazer importante projetos com sucesso. Essas organizações
possuem páginas na internet que informam das necessidades, horários e outros detalhes.
Maasai Clínica Odontológica, Quênia Você gostaria de uma experiência cultural e natural espetacular, além da satisfação do serviço voluntário para
pessoas maravilhosamente interessantes, apreciativas e abertas? Seria difícil imaginar uma oportunidade de
curto prazo mais excitante para um dentista do que esta clínica odontológica perto da Reserva de Caça Maasai
Mara, no Quênia, África

Para obter informações sobre qualquer uma dessas oportunidades, por favor entre em
contato com Doyle Nick +1 909-558-4607 ou NickD@gc.adventist.org
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Os editores gostariam de reconhecer as
contribuições de vários indivíduos habilidosos
Gostaríamos de agradecer às seguintes pessoas generosas e competentes por suas contribuições para este boletim
informativo. Voluntários responsáveis pelas traduções incluem:
Russo - Nadezda Ivanova

Português - Priscilla Costa

Espanhol - Luis Mendez

Katie Layon MBA contribui na prova de leitura e edição, bem como habilidades de layout. Agradecemos as
contribuições de toda a equipe dos Ministérios da Saúde da Associação Geral, bem como aqueles da Faculdade de
Odontologia da Universidade de Loma Linda.

Priscilla Costa, CD, graduada do
Programa Internacional de
Odontologia na Universidade de
Loma Linda, é originária do Brasil, e
trabalha na Califórnia.

Dr. Luis Méndez, Veracruz, do
México, é membro do corpo
docente de período integral na
Faculdade de Odontologia da
Universidade de Montemorelos,
México.

Nadezda Ivanova, tem Bacharelado
em Psicologia, Mestrado em Saúde
Pública, Mestrado em Ciência
Administrativa e é Diretora do
Departamento dos Ministérios da
Saúde da Divisão Euro-Asiática

Katie Layon, tem Mestrado em
Administração de Negócios, e
é Assistente Administrativa
para Dr. Doyle Nick

Conexão Global Adventista Odontológica é um boletim ligado na internete e
enviado a cada dentista Adventista, uma cortesia da Seção de Assuntos
Odontológicos da Associação Geral, Departamento de Saúde. Esta publicação
gratuita três vezes por ano conecta dentistas adventistas, a igreja adventista e o
programa de missões odontológicas.
Assuntos Odontológicos, Departamento dos Ministérios da Saúde da Conferência Geral
Doyle Nick CD, Me.
Diretor Associado dos Assuntos Odontológicos
Departamento dos Ministérios da Saúde
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

Telefone: 1-909-558-4607
Fax: 1-909-558-0209
e-mail: NickD@gc.adventist.org
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