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Introdução dos Editores
É com emoção que antecipo sua leitura
desta edição inaugural do boletim Conexão
Global Odontológica Adventista (Conexão
Global Odontológica Cristã - CGOC).
Nossa expectativa é que três vezes ao
ano, esta comunicação gratuita vá facilitar
colaboração profissional entre dentistas
profissionais cristãos, o trabalho da igreja,
e a missão do programa de odontologia.

distâncias,
às
vezes
até
mesmo
internacionalmente, para ver uma equipe
odontológica que eles aprenderam a confiar,
e que se preocupam com eles. Um paciente
irá indicar amigos, filhos e pais ao longo do
tempo para uma equipe odontológica, até
que sejamos privilegiados sendo parte
integrante da comunidade, e para muitas
pessoas e famílias.

Esperamos que este boletim faça parte de
duas vias de comunicação, e por isso sinta
-se livre para fazer comentários positivos
ou negativos de retroação, bem como
contribuições
para
publicações
e
sugestões. Estamos ansiosos para informá
-lo sobre oportunidades e eventos de
missão, encorajando-o a ser uma
testemunha efetiva do nosso maravilhoso
Senhor e Seu surpreendente amor e cura
para com Seus filhos.

O ministério da odontologia Adventista inclui
um grande número dessas pessoas
influentes. Além dos dentistas particulares
(para quem este boletim é escrito) existem
mais de 100 clínicas dentárias no mundo que
dizem "Adventista" na porta. Estas clinicas
pertencem a uma entidade da igreja como
hospital, união, divisão, ou universidade.
Muitos estão cortando arestas com clinicas
que não só fornecem o cuidado artístico
odontológico,
mas
propositadamente
conectam pacientes de uma forma natural e
confortável ao Deus que servimos. Se
apenas 70% dos profissionais de odontologia
que recebem este boletim informativo,
trabalham 200 dias ao ano e veem 10
pacientes ao dia, eles terão influenciado mais
de sete milhões e meio de pacientes a cada
ano. Ao considerarmos essa preocupante
realidade, parece muito apropriado inaugurar
essa inicial Conexão Global Odontológica
Adventista, com o nosso compromisso de
fazer o que pudermos para colaborarmos
juntos uns com os outros e com
a organização cristã, para curar
não só a dentição e bocas de
pessoas, mas também seus
corações e espírito.

Dentistas estão em uma das profissões
mais influentes existentes. Embora eles
podem não ter a fama ou o dinheiro de
outras pessoas no mundo, eles têm uma
incrível oportunidade de conectar a um
nível muito pessoal com os pacientes.
Conforme
eles
gentilmente,
respeitavelmente,
com
habilidade,
compaixão e confortavelmente, cuidam dos
pacientes, eles são muito apreciados. Esse
respeito cresce à medida que os pacientes
retornam ao longo dos anos para um
agendamento de visita de rotina, e
entendem que eles podem depender da
integridade e gentileza de pessoas, que
logo chama de amigos. Não é raro
encontrar pacientes que viajam longas

Escrito por: D. Doyle Nick

Saudações da Associação Geral, Departamento dos Ministérios da Saúde,
Fora da minha família, uma das pessoas mais valorizadas na minha vida é o meu dentista. Você pode
pensar que isto seria adequado, talvez exagero, lidando com uma audiência de dentistas. Espero que o
meu dentista leia isto (e cada edição!). Você vê, meu dentista é amável, gentil, eficiente, atencioso e
explicativo. Ele garante que o anestésico local seja precisamente e cuidadosamente dado, que seja eficaz,
e nunca tenha (quero dizer nunca) me machucado! Eu comemoro o seu ministério especial, e partilho a
minha experiência positiva tão amplamente quanto eu posso. Ah, sim ... ele é um seguidor comprometido
de Jesus, e também um professor qualificado; ele toma a vantagem máxima da minha forçada
"afasia" (perda da habilidade de comunicação) para me deixar sem dúvida das maravilhas da fisiologia dos
dentes e gengivas, bem como do poder criador de Deus que "fez tudo muito bem."
Os serviços odontológicos são essenciais para permitir seus efeitos radiantes de sorrisos brilhantes! Que
transformação maravilhosa é forjada por habilidosos fios de metal aplicados, adesivo e bandas elásticas,
tornando dentes desalinhados em bem classificados soldados perolados, prontos para ajudar a articulação
da fala, bem como o início da digestão! E com certeza, aquele sorriso sempre falado!
As variadas especialidades da odontologia melhoram o físico, estética e o bem-estar geral! A autoestima
pode ser restaurada, a dor aliviada, e processos inflamatórios que podem desencadear e agravar a
aterosclerose podem ser retardados. Eu não tenho dúvida de que muitas oportunidades surgem para o
dentista de compartilhar palavras de esperança, sabedoria, e até mesmo de apontar para a graça
salvadora, amor e poder do nosso amigo e salvador Jesus Cristo. O método de Cristo é portanto,
implementado em cirurgias dentárias ao redor do globo, e muitas vidas são tocadas.
Sou muito grato pelo trabalho da Escola de Odontologia da Universidade de Loma Linda, sua liderança e
corpo docente, que incessantemente apoiam este valorizado ministério. Drs. Doyle Nick, Quint Nicola e
Jim Crawford tem levado para fora este trabalho ao longo das últimas três décadas. Os decanos e a
administração de Loma Linda tem facilitado e permitido este ministério. Muitos outros profissionais tem
voluntariado e apoiado o programa de odontologia Adventista do Sétimo Dia. E muito importante, você o
leitor e dentista, diariamente espalha a cura e esperança que se soma a milhões de pacientes anualmente.
Obrigado por fazer a diferença; obrigado por aliviar a dor física, e apagar a dor emocional corrigindo
habilmente anormalidades físicas, tocando uma boca e uma vida de cada vez.
E assim como eu amo e aprecio o meu dentista, eu sei que há muitos como eu, que apreciam você, e
suas equipes que diariamente fazem a diferença. Minha oração é que este boletim informativo que visa
conectar profissionais de odontologia adventistas do sétimo dia em todo o mundo, sirva como um incentivo
para muitos a "não cansar de fazer o bem, pois no tempo certo ceifaremos a colheita, se nós não
desistirmos" Gálatas 6: 9, NIV.
Em nome dos Ministérios da Saúde Adventista da Associação Geral, gostaria de
estender um agradecimento especial ao Dr. Doyle Nick pelo lançamento desta
publicação, e por ser o capelão e conselheiro para os nossos muitos dentistas que
misturam odontologia e ministério, sendo assim, um canal de amor e graça do grande
Médico.
Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês, tal como use você e suas
habilidades de cura em Seu serviço.
Peter N Landless
M. B., B.Ch., M.Fam.Med., MFGP (SA), FCP (SA), FACC, FASNC
Diretor, Ministério da Saúde, Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

Hospital Odontológico Adventista de
Seul Fundado sobre valores
Quando alguém visita hoje a Coréia
do Sul (República da Coréia),
gostará muito das evidências de um
rico património cultural. É muito difícil
acreditar que quando foi fundada em
1948, ao ser libertada do Japão no
final da Segunda Guerra Mundial, ele
e seu vizinho do norte, Coréia do
Norte eram juntos os países mais
pobres na Ásia.

Naqueles primeiros dias, o trabalho
adventista era pequeno e esforçado,
e missionários estrangeiros foram
importantes para o trabalho. Hoje, a
Coréia do Sul é um dos países mais
prolíficos
na
produção
de
missionários adventistas para a
igreja mundial.
Depois de 30 anos contínuos de
crescimento econômico de 10%,
Coréia do Sul é hoje um dos países
mais vibrantes na Ásia e no mundo.
É um país de elevado rendimento
com a 11ª maior economia no
mundo,
o
maior
excedente

orçamental, e de maior classificação
de crédito de qualquer país do Leste
Asiático. É um país com altíssima
classificação em segurança pessoal,
educação, segurança do trabalho,
facilidade de negócios, e qualidade
de saúde. Seu governo é a
democracia mais avançada na Ásia,
com
um
elevado
nível
de
transparência, e estado de direito. A
liberdade de religião e de outros

direitos fundamentais, como o direito dentista americano Dr. L. Meade
de voto universal estão bem Balwin que foi para a Coréia em
protegidos.
1949 e fugiu da guerra 18 meses
depois, foi o primeiro missionário
Junto com o desenvolvimento do completamente patrocinado pela
país e da denominação adventista, o Associação Geral para Seul. Em
Ministério Odontológico Adventista 1960 o primeiro ex-aluno de Loma
também floresceu. Em Seul está Linda, dentista missionário Dr. J.
indiscutivelmente a clínica carro- Raymond
Wahlen
abriu
uma
chefe do Ministério da Odontologia atualizada
clínica
odontológica.
Adventista. Num prédio de quatro Colaborando com os profissionais
andares está o Hospital Adventista Coreanos
através
dos
anos,
de Odontologia de Seul. Esta estiveram
Dr.
Herman
Q.L.
instituição
tem
52
cadeiras Montgomery, que serviu de 1980odontológicas e 80 funcionários,
incluindo 36 técnicos em higiene
dental. Os 12 dentistas em tempo
integral incluem especialistas em
cada especialidade odontológica.
Mais de 10 residentes estão
estudando e aprendendo com eles.
A instituição tem vasta tecnologia de
avanços dentários, tais como
radiografias digitais, esterilizadores
de plasma, CAD/CAM, microscópios
clínicos, 3-D tomografia digital, e
algumas
capacidades
surpreendentes como camas para
Dr. J. Raymond Wahlen (Escola de
pacientes que podem precisar deste
Odontologia da Universidade de Loma
serviço. Esta clínica atende e recebe
Linda, graduado em 1957) praticando
3.000-5.000 pacientes por mês, que
odontologia em Seul em 1961.
se beneficiam de um ambiente que é
especificamente
criado
para 1995 (seu filho Dr. Monte E.
comunicar a realidade do amor e Montgomery também serviu na
preocupação de Deus para com clínica odontológica de Seul de 1993seus filhos. Como em qualquer outra 1998). Esses primeiros dentistas que
instituição cristã bem sucedida, os trabalharam duro, mal esperavam o
dentistas e a administração da resultado que Deus quis fazer de
clínica são influentes, porque seus fiéis esforços! Pouco nós
ensinam nas instituições locais, sabemos o que Deus tem reservado
doam equipamentos, tempo, e para seus fiéis profissionais de
serviço para as comunidades locais odontologia hoje representados!
e internacionais.
Antes que o Hospital odontológico
fosse aberto em 1999, a Clinica
Odontológica Adventista de Seul
cresceu ao longo dos anos, a partir
de um modesto modelo com um
dentista Japonês - Americano Dr.
Yama Modo Onjin em 1947. O

Escrito por:
Dr. Byeongrin Kim, Diretor,
Hospital Odontológico
Adventista de Seul.
Dr. Doyle Nick, Diretor
Associado de Assuntos
odontológicos, Associação
Geral, Departamento dos
Ministérios de Saúde.

Associação Nacional de Dentistas Adventistas do
Sétimo Dia (NASDAD)
Uma organização olhando para frente com uma história rica
J. Russell Mitchell, DDS, e M. Webster Prince, DDS, eram
companheiros de pescaria. Enquanto eles pescavam, eles
planejavam. "Precisamos estabelecer uma organização para
dentistas adventistas", eles concordaram. Em 1942, a dupla
lançou o que se tornou a Associação Nacional de Dentistas
Adventista do Sétimo Dia (NASDAD). Contatando cerca de
100 dentistas com o mesmo propósito, eles especificaram
suas finalidades: avanço profissional, comunhão, aplicação
da regra ouro, e ajuda em "avançar a mensagem
adventista."
Em 1943, numa reunião campal em Michigan, treze
fundadores oficialmente se uniram como NASDAD. Essa
organização com nome deselegante continua até hoje, e vai
celebrar o seu 73º aniversário em sua convenção anual em
outubro deste ano (2016). Ela continua com o propósito
original, para ser muito ativa em serviço cristão de educação
odontológica, missão adventista no programa de
odontologia, e providenciando companheirismo, educação
continuada e interação de colegas de odontologia com o
mesmo objetivo.
Devido a restrições de viagens em tempos de guerra, as
reuniões da organização seriam esporádica até 1948. Na
reunião NASDAD em Chicago naquele ano, M. Webster
Prince introduziu um novo objetivo: "Precisamos estabelecer
uma escola de odontologia adventista do sétimo dia. "Os
membros se reuniram, prometendo $ 20.000 em apoio. Esse
montante preocupou um dentista que logo escreveu ao Dr.
Prince: "Eu acho que você está dando um passo muito largo
quando você pediu que nós nos comprometêssemos com
$1.000 cada um. Estou disposto, no entanto, a fazer o que
eu puder. "Mil dólares era uma grande quantidade de
dinheiro em 1948, quando os delegados NASDAD estavam
pagando $20 por um final de semana em um hotel muito

Membros fundadores NASDAD in 1943

agradável, e o banquete da convenção custava $ 3 por
pessoa. Na verdade, o dízimo de um dentista adventista
naquele ano estava na média de $700, então $1000
representavam quase dois meses de salário.
Quando o pedido da criação de uma escola de
odontologia alcançou a agenda da Conferência Geral em
1951, o comitê revisou os fatos: apenas seis escolas de
odontologia nos Estados Unidos poderiam acomodar
dentistas observadores do sábado, e a aceitação era
incerta por causa da preferência geográfica dada aos
candidatos. O anúncio da Associação Americana de
Odontologia de uma escassez de dentistas, também
apoiou a viabilidade da criação de uma escola. O
presidente da Associação Geral William Branson, levou a
proposta da escola de odontologia ao conselho da igreja
em Cleveland em outubro, e ela foi aceita.
Enquanto o prédio da escola estava sendo construído na
Faculdade de Médicos Evangelistas, (que mais tarde se
tornou Universidade de Loma Linda), a Faculdade de
Odontologia na verdade começou com quatro membros
do corpo docente, ensinando 42 alunos no porão de um
edifício de Patologia na proximidade.
Em uma reunião NASDAD em 1962 M. Clark Lamberton,
em licença militar de uma clínica odontológica na
Tailândia, inspirou os membros NASDAD com uma "fala
atraente de missão" que resultou em uma "oferta
missionária espontânea" de $ 4.000.
Em 1964 NASDAD pela primeira vez, proveu um dentista
e equipamentos para um projeto especial de missão: Ben
Nelson, dirigiu-se para Blantyre, Nyasaland (atual
Malawi), África, viajando num cargueiro, o Robin Grey,
com sua esposa, filha (14) , filho (10), e outros 8
passageiros a bordo. O presidente da NASDAD Robert
Swan, DDS, disse depois: "Se NASDAD com os seus
226 membros pôde patrocinar esta família como
missionários, pense o que nós poderíamos fazer se cada
dentista Adventista do Sétimo Dia se juntasse ao nosso
grupo e trabalhássemos juntos." NASDAD expandiu o
programa de missão, ampliou o impacto da organização
de fundos, equipamentos, e profissionais de odontologia
foram dispersos.
Na década de 1990, além de fundos coletados
especificamente para famílias missionárias, NASDAD
aumentou a arrecadação geral para missões, e os
registros NASDAD mostraram intensificação no
atendimento odontológico, algumas vezes em vários
locais, em uma dúzia de

NASDAD, continuação na página 6
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países africanos, onze países asiáticos, nove países da
América Central e do Sul, oito áreas do Caribe, bem como
na Rússia, Armênia, e
Estados Unidos (Monument Valley, Arizona). Nos últimos
poucos anos, clínicas adventistas odontológicas na
Namíbia, Togo, Angola, e na Ucrânia tem começado com
a ajuda NASDAD. Além disso, muitas clínicas mais
estabelecidas tem sido beneficiadas pela assistência
NASDAD no sentido de finanças, perícia, serviço
voluntário, etc.
Quando NASDAD reforçou a clínica em Saipan, Crystal
Pierson, (DDS 2005), abordou o hábito muito comum de
mascar noz de Betel. Em seu programa de exame "pare
de mascar" para um paciente, ela apontou para uma lesão
de dois centímetro na língua do paciente. "Há quanto
tempo isso tem estado aqui?", ela perguntou. "Três ou
quatro meses" era o palpite. Após a biópsia, ela teve que
dizer a ele, "isso é carcinoma de células escamosas", mas
"eu tenho localizado um cirurgião em Guam. Ele pode
remover isso." Era impossível responder a pergunta, "E
então eu vou ficar bem?"

NASDAD Banquete em 1948

Em ocasiões quando Crystal e seu marido (Ken, DDS
2000) sentiam o isolamento de estar em um país
estrangeiro, seus pensamentos se voltavam para pessoas
como este paciente, o qual é agora um regular na clínica.
Castigado a uma vida de não mascar, e cintilando um
sorriso brilhante, ele diz simplesmente: "Você salvou
minha vida."
Em 1991 NASDAD iniciou suporte financeiro a dentistas
graduados internacionalmente, que praticam no sistema
odontológico Adventista. Esses dentistas fazem um
programa de atualização de seis meses oferecido pelo
Programa Internacional de Odontologia, da Faculdade de
Odontologia, Universidade de Loma Linda (LLUSD).
Desde 1991, 35 estudantes internacionais têm recebido
suporte financeiro da NASDAD no programa. Um deles, o
Dr. Victor Gill, do Paquistão, da clínica de Peshawar
cuidando de Afegãos fugitivos de invasores Russos, foi um
dos primeiros participantes a se beneficiar do programa,
financiado igualmente pela Escola e NASDAD. Quando

Estudantes de Odontologia da Universidade de Loma Linda,
presentes na convenção NASAD em 2014

sua filha Sara completou os estudos de odontologia no
Paquistão, e o curso de seis meses de LLUSD, ela voltou
para abrir uma clínica em Rawalpindi. Um recurso
maravilhoso para mulheres muçulmanas que não poderiam
ser tratadas por um dentista masculino.
O fundo de doação para serviço de aprendizagem
NASDAD, estabelecido em 1999, é importante para a
"cultura de serviço" cultivado por ambos, Escola de
Odontologia de Loma Linda e NASDAD. Estas viagens
internacionais fazem uma grande diferença na perspectiva
de estudantes e professores, e melhora a vida dos
beneficiários do cuidadoso e solidário atendimento.
Como inspiração inicial da NASDAD, M. Clark Lamberton
coloca sua experiência desta forma: "Quando eu voluntariei
para o serviço missionário, eu disse à minha esposa: 'Eu
não quero ir para o Extremo Oriente". . . eles me mandaram
para o Extremo Oriente. "Eu não esperava ficar tanto tempo
na Tailândia." E acrescentou: "Eu não podia voltar para
casa. Eles dependiam de mim." Cinquenta e quatro anos
após sair do seu país de nascimento, restaurando aquele
último dente aos 91 anos, Dr. Lambe, comentou: "Sim, se
eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ficaria por longo
período. Tailândia é meu lar." Sabemos que o Dr.
Lamberton foi sustentado pelos resultados de sussurros de
Deus a dois pescadores. Nós também sabemos que esta
não é a primeira vez que Deus tem trabalhado com
pescadores para produzir um trabalho poderoso para o Seu
reino.
Escrito por:
Edna Maye Loveless

OUTRAS ORGANIZAÇOES ODONTOLOGICAS
ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
Existem muitas associações odontológicas
Adventistas ao redor do mundo e nós
aguardamos com interesse para relatar sobre
eles em questões futuras.

Viagem de Missão para Granada
Através dos Olhos de uma estudante de Higiene Dental
Um documento de reflexão de uma estudante de Higiene Dental da Faculdade de Odontologia,
Universidade de Loma Linda (LLUSD) que foi para GRANADA durante férias de verão de 2015. Suas
palavras reforçam a razão que NASDAD continua a incentivar e contribuir para missões de estudantes
odontológicos.
Å uma hora da manhã de domingo,
minha família acordou para me dar um
beijo de adeus, e ter uma oração
familiar de coração muito sincero, por
uma viagem com segurança para
Granada. Naquele momento que eu
entendi que a viagem estava
começando, e estávamos realmente
saindo. Quando chegamos na escola,
fui recebida por rostos conhecidos,
bem como por pessoas que eu nunca
tinha encontrado antes. Eu mal sabia
que esses outros alunos iriam se
juntar a mim na viagem de ligação de
uma vida.
No primeiro dia, depois de pousarmos
no aeroporto St. George e sair do
avião,
eu
podia
sentir
instantaneamente
a
umidade
granadina. Esta foi uma das muitas
diferenças que eu não esperava
quando deixei meu confortável lar no
sul da Califórnia. Nós fomos para a
pitoresca casa de hóspedes na praia,
para terminar o dia com um lanche, e
uma longa noite deitada, mas
acordada. Isso foi parcialmente pela
excitação de vir, e parcialmente pela

falta de ar condicionado.
No segundo dia, nós acordamos
para um bom café da manhã, e
tivemos
a
oportunidade
de
comunhão antes do nosso dia de
trabalho. Nós pudemos ajudar mais
de 20 pacientes que estavam em
grande necessidade de atendimento
dentário. Muitos desses pacientes
eram pessoas que não haviam tido
uma visita ao dentista em 10 anos,
mas para outros, essa era a primeira
vez. Não estando acostumados com
o calor úmido, estávamos exaustos.
Muitos de nós tiramos um cochilo na
uma hora e meia de viagem de
ônibus para casa, e estávamos
ansiosos para jantar e ir para a
cama. O jantar que tivemos naquela
noite foi fornecido pela IASD e foi
bonito. O jantar de quatro pratos
sequenciais incluía frutas (maçãs de
cera e melancia branca) que eu
nunca tinha visto antes. Minha parte
favorita da refeição foi a sopa de
ervilha e torta de ruibarbos!
No terceiro dia, pudemos prestar
serviço em Tivoli. Este é o lugar
onde eu me senti mais útil para o
povo de Granada. Havia muito mais
pacientes aqui que nunca tinham
tido sequer uma limpeza. Sem ar
condicionado, pudemos oferecer
cuidado aos pacientes ao ar livre, ou
dentro de uma pequena clínica com
as portas abertas para a abundância
de fluxo de ar. Sendo o segundo dia
de trabalho, nosso grupo estava
muito mais consciente e organizado.
Aqueles que nós tratamos eram
bem agradecidos por nossos
esforços. Uma paciente perguntou
quanto custaria normalmente uma
limpeza nos EUA, e não podia parar

de expressar quão grata ela estava.
Estes foram os momentos que me
mostraram que eu estava realmente
fazendo a diferença. Estes foram os
momentos que eu soube que minha
escolha de carreira nunca fora minha
própria, mas sempre tem sido uma
parte do plano de Deus. Ele tem me
dado esses talentos para que eu
possa ajudar pessoas.
No quarto dia, pudemos trabalhar
mais em St George. A estação de
rádio local, jornais, e palavras de
boca-a-boca
espalharam
a
mensagem de que estávamos dando
atendimento odontológico. Por causa
da notícia, e pacientes que não
pudemos atender alguns dias antes,
havia muito mais pessoas que
precisavam de cuidados. Por esses
dias, eu estava começando a me
acostumar com o clima, e não tendo
alguns dos meus confortos que eu
estava acostumada (embora uma
cadeira dentaria teria sido muito
apreciada). Eu não estava me
sentindo tão cansada naquela noite e
tinha muito mais energia durante o
jantar e no nosso momento de
comunhão.
Granada, continuação na página 8
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No quinto dia, voltamos para Tivoli.
Sandra e eu pudemos pessoalmente
atender mais de 50 pacientes,
fazendo
o
nosso
dia
mais
movimentado
ainda!
Quando
voltamos para nossa casa de
hóspedes, ganhamos um certificado
de reconhecimento pelo nosso
trabalho ministrado. Depois de cinco
dias de trabalho conjunto, as outras
alunas e eu descobrimos que
tínhamos muito em comum. Quando
começamos nossa viagem, muitos
de nós mantínhamos amizade com
os alunos que conhecíamos, mas a
partir de agora os nossos círculos
sociais tinham começado a se
ampliar, e nós nos tornamos mais
próximos do que nunca.
No sexto dia, nós fizemos simples
limpezas para a IASD local, para
encerrar nossa semana. Depois do
trabalho, pudemos visitar a praia
para concluir nosso vídeo musical de
viagem a Granada. Depois disso, o
nosso
tempo
livre
começou!
Gastamos
tempo
nadando
e
comendo em um dos restaurantes
locais. Para acolher o sábado,
tivemos um bonito pôr-do-sol na
praia. Esta foi uma oportunidade
para estarmos juntos e expressar
como pudemos crescer para mais
perto de Deus, abraçando um
espírito de serviço.
No sábado, nós pudemos ir a igreja
e nos unirmos para a santa ceia. Foi

lindo
ouvir
pessoas
cantando e louvando a
Deus durante todo o
sábado.
Eu
estava
humilhada vendo como
pessoas
com
muito
menos do que eu,
podiam ser gratos a Deus
pelas coisas que têm.
Nunca foi mais claro para
mim Filipenses 4:19 que
diz: "...meu Deus proverá
todas
as
suas
necessidades." No final
do dia eu pude brincar
com algumas crianças
granadinas. Muitas das
crianças mais novas
gostavam de brincar com o nosso
cabelo ou jogar cartas com a gente.
A diversão deles era menos baseada
em possessões materiais como
videogames, e mais focada em
interações com outras pessoas.
Nossos dois últimos dias em
Granada foram cheios de aventura.
Nossa classe pode fazer mergulho,
mergulho livre, e caminhadas. Eu
nunca vou esquecer a diversão que
eu tive com meus novos amigos e os
granadinos.
O
meu
maior
impacto
espiritualmente, foram as pessoas
que eu pude ajudar. Por exemplo,
um granadino chamado Kingsly
passou horas e horas preparando
muita comida para o nosso grupo,
apenas para mostrar a
sua profunda gratidão
por nós. Num outro
exemplo, nós teríamos
pacientes
chegando
cedo às 5:30 am,
quando
nós
não
chegaríamos até às 9:30
am. Isso me mostrou
que havia uma grande
necessidade por nosso
serviço. Eu não posso
imaginar um tempo mais
satisfatório na minha
vida.
Servindo
a
Deus,
ajudando pessoas em

Granada, será sem dúvida, uma das
minhas memórias mais apaixonantes.
Eu não poderia pensar em um lugar
melhor para servir. Mesmo a ilha, na
sua beleza, é um lembrete de quão
bela é a criação de Deus. Eu espero
ter a oportunidade de voltar e ajudar
aqueles que necessitam de limpezas
profundas. Eu também amaria a
oportunidade de ajudar outros
estudantes de higiene dental em suas
futuras viagens missionárias. Tão
satisfatória como esta viagem tem
sido, eu recomendaria a qualquer um
que tenha considerado fazer trabalho
missionário.
Tão completa como esta viagem tem
sido, eu recomendaria ir a qualquer
um que tenha pensado em fazer
trabalho de missão. Pessoalmente,
esta viagem me abriu os olhos que o
trabalho missionário pode ser algo
que eu gostaria de continuar no
futuro, quando as oportunidades se
apresentarem.
Eu gostaria de agradecer a todas as
partes envolvidas na organização da
nossa viagem. Muito obrigada!

Escrito por Jasmin Ayala
Loma Linda Universidade,
Faculdade de Odontologia,
Higiene Dental, formanda 2016

Há muitas clínicas missionárias odontológicas Adventista do Sétimo Dia ao
redor do mundo, e muitas delas poderiam se beneficiar da sua experiência.
Aqui estão alguns exemplos de oportunidades odontológicas





Yaoundé, Camarões - voluntário sem suporte orçamental
Bishkek, Quirguistão - qualquer período de serviço voluntário, sem patrocínio financeiro
Granada - Dentistas empreendedores

Clínica Odontológica IASD St. Kitts
A clínica está urgentemente à procura de DOIS dentistas:
Voluntário(s) de curto prazo para fornecer cobertura de dois a vários meses cada (até que um
dentista de longo prazo possa ser encontrado), e
dentista regular de longo prazo para trabalhar em tempo integral na Clínica Odontológica St. Kitts.

A clínica está atualmente servida por um hábil, experiente, dedicado, americano, dentista, cujos
seis meses de serviço voluntário será concluído em outubro. Por favor, ajude a manter o ritmo, e
venha fazer parte desta clinica odontológica de sucesso nesta bela ilha do Caribe. Você influenciará
o trabalho de Deus de espalhar cuidado afetuoso e solidário.

Clínica Odontológica IASD Kinshasa
Um dentista regular, a longo prazo é urgentemente necessário para servir na missionária clínica
odontológica em Kinshasa, República Democrática do Congo.

Esta clínica na capital da República Democrática tem o potencial para atrair as pessoas mais
influentes e exigentes do país. Um dentista com habilidade, visão e um senso de aventura pode
fazer uma diferença tremenda na obra de Deus nessa área.

Se você tiver interesse em voluntariar por dois ou três meses
durante o próximo ano, por favor contate Doyle Nick
+1 909-558-4607 ou dnick@llu.edu.

Os editores gostariam de reconhecer as
contribuições de vários indivíduos habilidosos
Tradução para, Português, Russo e Espanhol são fornecidos por Dr. Priscilla Taylor, Dr. Ruslan Zmievschi, e Dr. Luis
Mendez, respectivamente. 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.

Dr. Priscilla Costa Taylor, originalmente do Brasil,
formada em Odontologia e Ortodontia no Brasil,
se formará no Programa Internacional de
Odontologia na Universidade de Loma Linda em
março 2017.

Dr. Ruslan Zmievschi, DDS, originário de Moldávia, vive
em Waynesboro, TN e trabalha em duas clínicas nas
cidades vizinhas de Hohenwald, e Lawrenceburg, TN.
Dr. Ruslan é um graduado do Programa Internacional de
Odontologia na Escola de Odontologia da Universidade
de Loma Linda.

Dr. Luis Méndez, Veracruz, do México, é membro do

corpo docente em tempo integral na Faculdade de
Odontologia da Universidade de Montemorelos,
México.

Katie Layon, MBA
Assistente Superior Administrativo para Dr.
Doyle Nick

