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Copiando e colando este endereço no navegador: 
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Por favor, compartilhe este website com os colegas interessados.  
Para solicitar nova inscrição, visite:  
http://www.dentalmissionsda.org/adesatildeo.html  

 

Ministério de Saúde Adventista  Associação Geral dos Adventistas  

do Sétimo Dia  

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. 
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com uma grande feira de saúde para o público 
em geral. Vários estandes ofereceram aos 
visitantes a oportunidade de verificar a saúde 
pessoal, aprender sobre estilo de vida saudável, 
aprender sobre nutrição que gera saúde e 

provar deliciosos pratos 
vegetarianos. Além da feira de 
saúde, nosso grupo ofereceu 
informações sobre os efeitos 
nocivos das drogas e da 
dependência da mídia, na escola 
Marienhöhe (escola adventista 
alemã com um grande número de 
estudantes não adventistas), 
através de apresentações na sala 

Por dois anos seguidos, a semana da missão 
ENAD aconteceu em Darmstadt, Alemanha. A 
igreja havia nos convidado a apoiá-los na feira de 
saúde e a trabalhar com os refugiados que moram 
perto da igreja, no campus de assentamento em 
Jefferson. 
 
Os dois anos foram uma grande 
bênção. Oramos para que as 
sementes que plantamos cresçam 
gentilmente mas decididamente sob 
a influência do Espírito Santo. 
 
Durante a semana, passamos dois 
dias ajudando a igreja de Darmstadt 

Relatório da Missão ENAD 

Nesta 6ª edição da Conexão 
Global Adventista Odontológica, 
voltaremos  nossa atenção para 
o grande continente da Europa. 
É nossa esperança que, ao ler 
sobre o ministério odontológico 
nesta parte do mundo, você seja 
inspirado e energizado. 
 
Recentemente participamos da 
terceira conferência da ENAD 
(Rede Europeia de Médicos 
Adventistas) em Michelsberg, 
Alemanha, de 31 de outubro a 3 
de novembro de 2019. É 
agradável passar tempo na 
companhia de centenas de 
dentistas, médicos, terapeutas e 
enfermeiros dedicados. É 
emocionante estar num grupo 
como este, composto 
principalmente por jovens 
dedicados a espalhar o amor de 
Deus e a mensagem da boa 
saúde. E quando esse tipo de 
evento é realizado na Europa, 
onde a Igreja Adventista não 
está crescendo rapidamente, o 
individuo não fica apenas 
inspirado, mas animado. 

Um evento que reúne 
profissionais da área médica 
sempre terá conversas usuais 
mundanas sobre pacientes, 
remuneração, políticas de 
assistência médica, política 
hospitalar, etc. No entanto, o 
tema da conferência para o final 
da semana foi "Mentalidade" e as 
palestras, adorações, atividades 
do sábado, e os seminários foram 
dedicados à idéia de que a 
totalidade inclui uma mente sã e 
um corpo saudável, inseparáveis 
e completamente 
interconectados. Os participantes 
reafirmaram que “mente humana” 
e “corpo humano” são rótulos 
arbitrários ligados a diferentes 
partes da alma humana. A 
maioria das conversas foram 
sobre prestar atenção a essa 
verdade e usar adequadamente 
esse conhecimento para cuidar 
dos preciosos filhos de Deus. 
 
Quando um grupo de cristãos 
adventistas se reúne, a coisa 
natural é chegar aos 
necessitados. Os profissionais da 

ENAD não são diferentes. Neste 
boletim, você lerá um pouco 
sobre as viagens missionárias 
anteriores do ENAD e poderá 
aprender sobre futuras viagens 
missionárias (a próxima é para o 
Tajiquistão) no site: https://
enad.eu/category/enadevents/
enad-mission-opportunities /. 
Nossos parabéns são estendidos 
à liderança da ENAD e estamos 
ansiosos para a próxima 
conferência e oportunidades de 
missão. 
 
Obrigado por apreciar este 
boletim do ministério 
odontológico. Que Deus abençoe 
você e o que 
você faz. 

Por: Doyle Nick 

 

Introdução do editor  
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de aula e um estande de informações no corredor. 
 
No assentamento de refugiados em Jefferson, 
oferecemos informações sobre alimentos 
saudáveis e um programa especial de uma 
semana para as crianças. Embora o tema dos 
jogos infantis e do programa de artesanato fosse 
Novo Começo/ Wertvoll, nosso foco principal era 
dar às crianças a atenção e o carinho necessários. 
Por último, mas não menos importante, durante o 
"tempo livre", membros de nossa equipe fizeram 
algumas entrevistas em Jefferson, indo de porta 
em porta, falando às pessoas sobre o nosso 
programa, oferecendo literatura, ouvindo suas 
histórias e orando com elas. 
 
Para fazer tudo possível e nutrir a equipe 
fisicamente e espiritualmente, muitas horas foram 
gastas no trabalho de apoio. Nas manhãs e noites 
tínhamos momentos de devoção com nossa 
equipe, enquanto durante o dia, um pequeno grupo 
dedicado orava pelo 
programa. A equipe 
organizadora 
providenciou tudo o que 
era necessário. Nossas 
acomodações foram 
fornecidas e cada 
refeição foi preparada 
para nós. Somos gratos 
por todos os voluntários 
que formaram essa 
equipe maravilhosa e por 
todo o trabalho 
preparatório e de apoio 
que eles fizeram!! 
Tivemos muitas bênçãos durante esta semana e 
tivemos a honra de poder servir a Deus nessa 
maneira. 
 
Queremos compartilhar as experiências da 
semana com algumas fotografias e depoimentos 
pessoais: 
 
Eugen: “Tive um paciente com uma raiz quebrada 
de um dente siso. Era muito difícil ver a raiz por 
causa da localização na boca. Após várias 
tentativas para retira-la, removi osso em volta da 
raiz, passo a passo. Quando eu ainda não 
conseguia extrair a raiz, pedi ao paciente que 
fechasse a boca porque precisava procurar outro 
instrumento para tentar novamente. Quando 
encontrei o instrumento e o paciente abriu a boca, 
vi que um pequeno milagre havia acontecido. 
Minha assistente de dentista apontou que a raiz 
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estava deitada na boca do paciente. Nenhum de 
nós havia feito nada enquanto buscava o 
instrumento certo, a raiz tinha acabado de sair. Eu 
não entendi o que tinha acontecido até minha 
assistente dizer que ela orou durante todo o 
procedimento. Então eu percebi quem havia feito a 
última e mais difícil parte do trabalho por mim! 
 
Christian: “Fazer parte do ENAD foi uma bênção. 
A equipe de pessoas trabalhando em diferentes 
locais servindo aos outros e sendo as mãos e os 
pés de Jesus Cristo foi uma verdadeira inspiração. 
Às vezes, franzimos o semblante para os 
refugiados que vêm para nossos países, talvez 
não entendendo que Deus possa querer usar essa 
situação para alcançar as pessoas. Usar esta 
oportunidade para trazer Jesus a essas pessoas, o 
que não seria possível no ambiente religioso e 
político opressivo nos seus próprios países. Vimos 
várias portas e mentes sendo abertas à luz de 
Deus durante esta semana. Conhecer as crianças 

refugiadas me 
enriqueceu mais, penso 
eu, do que as 
enriqueceu. Peço que 
você mantenha os 
refugiados do Campo 
Jefferson em suas 
orações. 
 
Sarah: “Quero 
compartilhar duas 
experiências que tive 
durante esta semana de 
missão. A primeira foi 
na feira de saúde. Eu 

tive que correr da estande de massagem para a 
estande de ar em algum momento. Três jovens 
vieram e eu perguntei se eles falavam inglês. Para 
minha surpresa, eles falavam inglês perfeitamente. 
Acabei ficando com eles cerca de 40 minutos 
conversando sobre princípios de saúde. Em algum 
momento, eles me perguntaram por que eu estava 
fazendo isso. Esta foi a melhor oportunidade para 
compartilhar sobre Deus como nosso criador e Pai 
e Seu projeto para nossa saúde e dieta baseada 
em plantas. No final, eu também dei a eles uma 
massagem. Foi uma das melhores conversas que 
tive naquela semana. 
 
A segunda experiência que quero compartilhar foi 
no final da semana. Eu não falo alemão e estar 
com as crianças na sexta-feira foi um desafio de 
muitas maneiras. No final do dia, um garoto que 
era meio problemático, 
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As pequenas coisas fazem a diferença 

Uma história de serviço missionário e apoio a uma colega internacional dentista adventista 

ficou agitado e chateado por ter sido colocado no 
final da fila. Eu olhei para ele e passei meu braço 
direito ao redor dele num abraço lateral, tentando 
dizer a ele que todo mundo pegaria uma bolsa e ele 
só precisava ficar parado. Ele começou a chorar. 
De uma criança brava, irritada e rebelde, ele se 
tornou uma criança suave e emocional. Eu entendi 
então quanto amor eles realmente precisam." 
 
Quando desejamos imitar nosso Salvador, o grande 
Médico, devemos manter os olhos abertos o tempo 
todo para oportunidades de compartilhar o amor 
que Ele nos concedeu tão graciosamente: 
 
“Palavras gentis, alegres e encorajadoras serão 
mais eficazes que os remédios mais curativos. Isso 
trará coragem ao coração dos desanimados e 
desencorajados, e a felicidade e o sol trazidos ... 
por atos bondosos e palavras encorajadoras 
recompensarão o esforço dez vezes mais. ”- Ellen 
G. White 
 
Esta semana foi repleta de experiências belas e 
emocionantes, fizemos novos amigos e 
encontramos os antigos novamente, tivemos a 
oportunidade de compartilhar o amor de Deus e 
nós mesmos sermos abençoados. 

Inspirado por um pastor de muita 
visão missionária que serviu em 
nosso distrito na Suíça, participei de 
minha primeira viagem missionária 
em 2010. Junto com outras 15 
pessoas que pensavam como eu, 
viajei para a Etiópia. A idéia era 
pregar uma série evangelística 
parcial em torno de Gimbie. Eu tinha 

me formado quatro anos antes e 
sobrevivi aos primeiros anos de 
dentista clinicando, então eu 
estava ansioso para ver e 
aprender como a odontologia 
funcionava na Etiópia. O Hospital 
Adventista de Gimbe tem um 
dentista muito ocupado e com 
boa reputação. O nome dele é 
Tsegaye. Depois de passar 
algum tempo com ele, era 
evidente que ele atendia muito 
bem às necessidades dentárias 
das pessoas locais. Nós nos 
ajudamos e aprendemos muito. 
Eu levei para ele alguns materiais 
dentários da Suíça e o treinei em 
áreas onde ele não tinha muita 
experiência. Da mesma forma, 
pude aprender muito sobre como 
fazer uma extração eficiente. 

Agradeço a Deus por essas 
intensas experiências. Foi uma 
bênção servir fornecendo 
atendimento odontológico 
trocando conhecimento e 
pregando o evangelho. Por vários 
anos após essa viagem, voltei a 
Gimbie para duas semanas de 
serviço. Naquele momento da 

Verão de 2019: No trabalho  

Verão 2018: Alicia, esposa do Dr. 
Bornand conversando com a Dra. Liia 

Pedimos que você mantenha a IASD de 
Darmstadt, a equipe organizadora do ENAD e as 
pessoas que servimos durante esta semana em 
suas orações. E convidamos todos a fazer parte 
desta equipe maravilhosa para a próxima semana 
de missão! 

pequenas coisas , cont. na página  5 
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Escrito por: Dr. Christoph Bornand, 
membro da AMEN e dentista particular 

na Suíça.  

minha vida, pensei que participaria 
de uma viagem missionária todos os 
anos da minha vida, mas com o 
passar dos anos, me envolvi com a 
clínica, me casei e finalmente 
percebi que não estive em uma 
missão por anos. 
 
Na primavera de 2018, durante um 
final de semana especial na igreja 
celebrando o casamento, um casal 
convidou a congregação a participar 
de uma viagem missionária ao 
Quirguistão. Eu pensei que essa 
seria uma viagem interessante e 
fiquei curioso sobre o país, porque 
era um lugar que eu nunca pensei 
em visitar. 
 
Minha esposa e eu decidimos entrar 
em contato com este casal para 
fazer mais perguntas. Descobrimos 
que as férias de verão da minha 
esposa estavam agendadas 
exatamente nas mesmas duas 
semanas da viagem missionária. 
Com esse tipo de presságio, 
decidimos participar da viagem ao 
Quirguistão! Mais tarde 
descobrimos que, além do casal, 
éramos os únicos que decidimos 
participar dessa viagem missionária. 

Enquanto me preparava para a 
viagem, lembrei-me do Dr. Doyle 
Nick, responsável pelo 
Departamento Odontológico dos 
Ministérios da Saúde da Associação 
Geral, mencionando uma clínica 
adventista em Bishkek, capital do 
Quirguistão. Entrei em contato com 
ele para obter informações sobre a 
clínica e, felizmente, pude planejar 
uma visita a essa clínica específica 

durante nossa curta estadia em 
Bishkek. Na clínica, conheci a Dra. 
Liia Pak, uma jovem dentista 
recém-formada e muito dedicada. 
Ela estudou na Faculdade de 
Odontologia da Universidade 
Adventista das Filipinas. A Dra. 
Pak havia retornado recentemente 
à sua terra natal para reabrir a 
Clínica Adventista em Bishkek, 
que estava fechada há cerca de 
uma década. Senti empatia por ela 
lembrando da minha própria 
experiência que, embora um 
recém-formado possa ter um forte 
conhecimento da teoria 
odontológica, as habilidades 
clínicas podem não ser tão fortes. 
Mesmo que alguém esteja 
tratando pacientes há vários anos 
como estudante, ainda pode ser 
um iniciante na prática no mundo 
real. Ao conhecer a Dra. Pak, ela 
dividiu seu coração, sua visão, 
seus sonhos e seus desafios. 
 
Depois de voltar para a Suíça, 
comecei a pensar em como apoiar 
minha jovem amiga dentista, com 
tanta responsabilidade, no 
Quirguistão. Eu acreditava que ela 
precisava de um ombro forte e 
experiente sobre o qual se apoiar 
e que eu poderia fornecer isso 
para ela. Ciente do fato de que eu 
estava prestes a assumir a clínica 
odontológica do meu pai, percebi 
que não havia muito tempo ou 
dinheiro extra para atender 
diretamente 
 
Quirguistão. Decidi que, em vez de 
ir ao Quirguistão, convidaria a Dra. 
Pak para me visitar na Suíça. No 
verão de 2019, apesar de alguns 
problemas de visto, a Dra. Liia Pak 
pôde viajar para a Suíça. Ela me 
ajudou o tempo todo e eu pude 
compartilhar meu conhecimento 
ao lado da cadeira com minha 
jovem amiga. Além da 
odontologia, tivemos a chance de 
visitar alguns lugares agradáveis, 
porque foi a primeira vez que ela 
esteve na Europa. Tentei encorajá
-la e motivá-la a encontrar 
maneiras de fazer cursos de 

Verão de 2019: Alicia e a Dra. Liia Pak 
curtindo a paisagem do Lago Lucerna  
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extensão. Estar no comando de 
sua própria clínica, com muito 
pouca experiência, é um 
verdadeiro desafio. Os pacientes 
querem confiar em você e se eles 
acham que você é inseguro ou 
não é capaz o suficiente, sua 
reputação e a reputação da clínica 
não serão tão fortes quanto 
deveriam. 

 
Em 2020, eu gostaria de 
patrocinar a Dra. Pak para fazer 
cursos de extensão odontológicos, 
para que ela possa continuar a 
aumentar seu conhecimento 
teórico e prático. Com mais 
conhecimento teórico, obtém-se 
mais confiança e mais 
conhecimento prático resulta na 
capacidade de promover um 
espectro mais amplo de 
procedimentos. 
 
Gostaria de poder fazer mais pela 
Dra. Pak e Bishkek, mas lembro-
me de que muitas vezes são as 
pequenas coisas que fazemos que 
podem fazer a maior diferença. 
Quando lembro como fez a 
diferença na minha vida ter um 
perito para ajudar um dentista 
iniciante a crescer, isso me inspira 
a ajudar os outros. Eu acredito que 
é disso que se trata o evangelho, 
ajudando os outros. É disso que 
se trata o amor. 

Verão 2018: Dra. Liia Pak e Dr. 
Bornand em frente à clínica 

odontológica em Bishkek  
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Servir é contagioso  
O ano de mil novecentos e oitenta 
e nove foi muito propício na vida do 
Dr. John Kershner, um dentista 
com consultório particular em 
Frederick, Maryland. Alguns dos 
seus pacientes eram líderes na 
igreja Adventista que, após a 
Glasnost (política de transparência 
de Gorbachev) e o colapso do 
império soviético, estavam 
ansiosos para contar aos cidadãos 
da Rússia as boas novas da 
salvação e o amor de Deus. Que 
melhor maneira de ilustrar essa 
verdade do que proporcionar saúde 
e bem-estar? E que melhor 
maneira de proporcionar saúde e 
bem-estar do que oferecer 
excelente atendimento 
odontológico? John foi convidado a 
se envolver no estabelecimento de 
uma clínica odontológica, a qual 
tinha se tornado uma preocupação 
crescente em Moscou. John 
patrocinou uma pequena clínica 
odontológica inaugurada em 1991, 

na Universidade Adventista de 
Zaoksky. Embora uma clínica muito 
maior e melhor equipada em 
Moscou teve que ser fechada 
vários anos atrás, a clínica Zaoksky 
ainda atende aos estudantes e 
cidadãos dessa comunidade. 
 
Dr. Kershner esteve pela última vez 
na pequena clínica em novembro 
de 2019. Na capela da 

Universidade Adventista de 
Zaoksky, ele recebeu uma 
camiseta que estava inscrito: 
Universidade Odontológica de 
Zaoksky, 600.000 milhas (965.606 
Km), 600.000 sorrisos, 60 vezes. 
Nos últimos quase 30 anos, o Dr. 
Kershner voou 60 vezes para a 
Universidade que ele aprendeu a 
amar. A clínica cobra apenas US 
$ 3 a 5 dólares por superfície para 
obturações e uma quantia 
semelhante por extrações, de 
modo que Dr. Kershner tem 
patrocinado a clínica e a maior 
parte da sua própria viagem. Em 
troca, a comunidade e seus 
pacientes o amam de volta. 
 
O doutor Kershner e sua esposa 
tem dado mais do que tempo, 
experiência e atendimento 
odontológico. Eles tem 
beneficiado os estudantes e 
moradores da área. Eles tem 
patrocinado a educação de quase 
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Atendendo às necessidades de alguns dos 

meus muitos pacientes jovens ... irmãs.  

Por favor, considere passar algumas horas no 
estande da Associação Geral, Ministérios da Saúde, 
fornecendo exames dentários gratuitos e educação 
odontológica usando câmeras intraorais para os 
participantes da sessão da C.G. No ano passado, 
ajudamos 400 pessoas de 65 países a entender a 
própria boca e o nível de saúde. É uma alegria 
conhecer cristãos de todo o mundo e é gratificante 
saber que eles são mais saudáveis por causa de 
alguns minutos de conhecimento que pudemos 
fornecer a eles. Não perca esta oportunidade! 
Não perca esta oportunidade de usar sua educação 
odontológica! 

 
Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail ao Dr. 

Doyle Nick em nickd@gc.adventist.org.  
 

Para voluntariar, envie um e-mail para Katie Layon 
em klayon@llu.edu. Ou entre em contato com eles 

pelo telefone 1-909-558-4607. 

Sessão da Conferência Geral em 
Indianapolis, Indiana  

25 de Junho a 4 de Julho de 2020   Oportunidade de Voluntariado 
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40 alunos e possibilitaram uma 
pessoa a estudar na Faculdade de 
Odontologia de Loma Linda. 
 
Uma paciente que teve câncer de 
ovário consultou o Dr. Kershner 
sobre o que ela deveria fazer. 
Depois de conversar com um 
amigo Ginecologista/Obstetra dos 
EUA, o Dr. Kershner aconselhou 
que viajasse aos Estados Unidos 
para uma ressecção que salvaria 
a vida dela. Ela ficou na casa dos 
Kershners por um ano durante e 
após o tratamento, cursou 
enfermagem e agora cuida de 
pacientes em uma clínica de 
câncer.  

Honrado por ter o nome do novo centro 

de estudos reconhecendo meus anos de 

serviço para a universidade.  

 
Uma aluna patrocinada pelos 
Kershners era a oradora oficial da 
turma e esquiadora olímpica. O 
livro "O Ouro de Katya'" narra seu 
início de vida e conversão. 
Eventualmente, ela conheceu e se 
casou com um jovem italiano e 
eles convidaram os Kershners a 
viajar para a Itália para que o Dr. 
John pudesse acompanhá-la pelo 
corredor nupcial. Hoje eles tem 
acrescentado três filhos à sua 
família feliz e seus amigos e 
parentes foram apresentados a 
Cristo e abençoados por eles.  
 
Quando o Dr. Kershner olha para 
trás ao longo dos anos, ele não 
consegue ver nenhum momento 
em que Deus não o estava 
protegendo e liderando. Mesmo 
quando o KGB (serviço secreto da 
União Soviética) veio checar a 
volta, ele não tinha preocupações 
ou inquietações. Sua incapacidade 
de obter uma licença odontológica 
ou uma permissão de trabalho não 
prejudicou seu trabalho.  
 
Os Kershners não apenas 
abençoaram o povo da Rússia, 
mas também ajudaram a mudar 
outras vidas. Muitos dos 150 
dentistas, assistentes dentários e 
outros que, ao longo dos anos, o 
acompanharam a Zaoksky para 
assistir e ajudar, tornaram-se 
dentistas e/ou dedicaram grande 
parte de suas vidas ao serviço. É 
comum que as pessoas expostas 
às alegrias da missão odontológica 
sejam inspiradas a se tornarem 
dentistas, para que possam melhor 
fazer uma diferença positiva no 
mundo. 
 
Os sonhos do Dr. Kershner para o 
futuro da clínica de Zaoksky são 
que ela continue sendo uma força 
para o bem na comunidade. Uma 
jovem russa talentosa que ele 
conhece desde o nascimento, se 
tornou uma dentista. Para ela, ele 
tem dado a clínica. Ela continuará 
a constante e grande influência na 

Cheryl e eu na Praça Vermelha com a 
Catedral do Santo Isaque ao fundo.  

comunidade, servindo não 
apenas professores, funcionários 
e estudantes, mas também o 
público local. O Dr. Kershner 
ainda não terminou, porque 
planeja fornecer mais alguns anos 
de mentoria na Clínica Zaoksky, 
para ajudar a continuar o bom 
trabalho. 
 
Os benefícios do seu serviço, ele 
lhe dirá, são maiores para si 
mesmo do que para qualquer 
outro. Toda vez que ele chega no 
terreno da Universidade, eles 
sentem como num solo sagrado. 
O maravilhoso povo cristão é uma 
inspiração e bênção. Sua 
sinceridade é palpável quando ele 
diz: "Foi um privilégio vitalício 
servir lá". 

Com minha esposa Cheryl e minha 
assistente de dentista russa, Mila. Mila 
agora faz parte da nossa família porque 
se casou com o primo de Cheryl há seis 
anos e agora tem dois filhos e vive em 

Indiana.  

Trabalhando no consultório 
odontológico da ZAU.  
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Globalmente, existem cerca de 120 consultórios odontológicos de propriedade adventista do 
sétimo dia em todo o mundo. Alguns deles podem se beneficiar da sua perícia e colaboração e 

você se beneficiará da experiência. 

 
Aqui estão algumas oportunidades atuais. Por favor, escreva-nos se houver alguma 

oportunidade que você gostaria de discutir. 
 

Serviço a longo prazo 
Freetown, Serra Leoa - O Hospital Adventista de Waterloo está estabelecendo uma clínica odontológica na capital próxima de 
Freetown. Estamos à procura de um dentista capaz, dedicado, confiante, entusiasmado para abrir esta nova clínica 
internacional e construir uma prática odontológica eficaz. Esta é uma oportunidade normal do ISE (salário e benefícios). A 
aventura, o aprendizado cultural e a alegria de servir neste país maravilhoso são bônus! 
 
Hospital Memorial Scheer, Banepa, Nepal - Este venerável hospital (estabelecido há 75 anos) está planejando a expansão e 
aprimoramento de seu serviço odontológico. Um dentista do ISE, com formação ocidental, está sendo procurado para trabalhar 
com os maravilhosos profissionais dentistas nepaleses em uma clínica de última geração, recentemente renovada, no coração 
da casa do Monte Everest, com culturas fascinantes e a beleza do Himalaia! 
 
Clínica Odontológica da IASD do Saipan - Precisa de um dentista capaz para se comprometer com cinco anos na ilha paradisíaca 
de Saipan. A posição do Diretor Odontológico seria uma boa opção para um líder odontológico experiente. A clínica de Saipan é 
uma das clínicas mais vibrantes e consistentemente eficazes no sistema odontológico adventista e vários profissionais 
qualificados trabalham juntos lá. 
 

Serviço de curto prazo 
Yaoundé, Camarões - Esta clínica odontológica atua no ramo da cura há quarenta anos. Todos os dentistas são de Camarões e 
gostariam de ter um voluntário autônomo para trabalhar com eles por um ou alguns meses. 
 
Ulaanbaatar, Mongólia - Dois dentistas dedicados, adventistas e mongóis trabalham nesta bela clínica. Eles gostariam de ter um 
dentista voluntário para passar uma a três semanas com eles, concentrando-se em uma excelente odontologia, especialmente 
em próteses removíveis. Que local exótico para servir a Deus e a Seus filhos. 
 
AMEN, Maranatha, Helping Hands, Adventist World Radio, Your Best Pathway to Health e muitas outras organizações 
similares frequentemente precisam de voluntários capazes e dispostos a fazer com que programas importantes, únicos e de 
curto prazo sejam bem-sucedidos. Essas organizações têm sites que informam sobre a necessidade de voluntários, cronograma 
e outros detalhes. Confira o site: www.dentalmissionsda.org 
 
Clínica Dentária Maasai, Quênia - Seria difícil imaginar uma oportunidade mais emocionante para um dentista a curto prazo do 
que esta clínica odontológica perto da Reserva de Caça Maasai Mara, no Quênia, África. Considere esta espetacular experiência 
cultural e natural, com a adição da satisfação do serviço voluntário para pessoas abertas, maravilhosamente interessantes e 
agradecidas. 
 
Cairo, Egito - O Centro Cultural Ramses, no Cairo, Egito, tem uma pequena clínica odontológica que atende a população 
gratuitamente há cerca de um ano. Esta clínica adventista depende de dentistas voluntários para prestar atendimento 
odontológico a essa comunidade. Você não encontrará um lugar mais interessante para servir. A cultura, os locais históricos e a 
clientela agradecida proporcionarão ao dentista voluntário uma experiência inesquecível. Se você puder se voluntariar por 
algumas semanas ou meses, entre em contato com Heidi Gelhorn via e-mail: heidi@ramsescenter.org 

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 

http://www.dentalmissionsda.org
mailto:heidi@ramsescenter.org
mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%2020GADC%20Newsletter
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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. 

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

  

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 

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 

Assuntos Odontológicos, Departamento dos Ministérios da Saúde da Conferência Geral  

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.   

Dr. Ricardo Sosa. Cirurgião 
Dentista, Mestre em Ciências. 
Atualmente é professor na 
Universidade de Montemorelos, 
México, e também trabalha em 
consultório particular. 

mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%20GADC%20Newsletter

