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Introdução do Editor

Espero que esta edição da
Conexão
Global
Odontológica
Adventista esteja sendo útil e
interessante para você. Nós

Nesta segunda edição, estamos
trazendo para você uma seleção de
artigos
sobre
o
ministério
odontológico
que
ilustra
a
diversidade de oportunidades que
os dentistas cristãos têm para
servir a Deus com sua profissão.
Essas histórias vão desde a
descoberta do significado do
atendimento da pessoa como um
todo por uma estudante de
odontologia, a um relatório de um
dentista capaz e aventureiro na
África. Incluso está um relato sobre
o trabalho de auto-sustentação
missionária
odontológica
e
oportunidades para voluntários em

todo o mundo. Além disso, você
pode ler sobre o estabelecimento
de
uma
escola
adventista
odontológica na América do Sul,
que acaba de completar um ano
de aniversário. Onde quer que
você esteja e qualquer que seja
sua modalidade de prática, Deus
tem um trabalho satisfatório e
eficaz para você fazer por Ele.

explorar: 1. O que quer dizer uma
equipe dental; e 2. O que uma
equipe pode realizar para pacientes
odontológicos.

Por favor, informe seus amigos
profissionais da odontologia sobre a
Conexão Global Odontológica e os
direcione para
http://www.dentalmissionsda.org/
adesatildeo.html
Pedimos á você que nos escreva para se inscrever.
contando sua experiência com
esse tipo de colaboração com Que Deus continue os guiando e os
Deus. Além disso, não hesite em abençoando ao fazerem essas
nos escrever por e-mail para ações maravilhosas aos pacientes!
sabermos o que você pensa sobre
esta edição, o que você gostaria
de ver em futuras edições, e o
que seria mais útil para você.
Por:
Doyle Nick

Na próxima edição, pensamos em

Agora Eu Sei Por Quê
Este artigo é o testemunho de uma aluna do quarto ano de odontologia da Universidade de Loma Linda, que
encontrou a satisfação que é o potencial do cuidado odontológico do indivíduo como um todo.
Quando eu primeiramente me inscrevi para a faculdade de
odontologia de Loma Linda, não foi porque eu amava
odontologia, ou ciências, ou trabalhava com minhas mãos.
Pensei que eu me inscrevi porque eu era prática e lógica, e
porque parecia ser uma profissão razoável. Eu não tinha
certeza se eu seria boa em odontologia. Na verdade, eu temia
que fosse terrível nisso. E parecia que eu não estava tão
errada! Eu sabia que eu desejava um ambiente espiritual como
Loma Linda, depois de quatro anos de vida em Nova York, e
frequentando uma universidade pública que me fez perder a fé
em outros seres humanos. De fato dei a Deus um ultimato: "Dême Loma Linda ou nada. Vou me inscrever para a faculdade de
odontologia uma vez, e se eu não entrar, bem, será isso! Vou
encontrar outra coisa para fazer!"
Eu fui aceita, mas foi difícil o meu primeiro ano, sentindo que os
professores me sobrecarregavam, e os laboratórios dentários
eram apenas um exercício de quantas vezes eu poderia refazer
algo. Lentamente, no entanto, ganhei algum interesse em
odontologia, e fui consolada por colegas de classe que me
tranquilizavam, de que depois do segundo ano a vida seria
mais fácil.
O segundo ano não foi mais fácil, mas com trabalho e
persistência, cheguei ao terceiro ano. No entanto, eu ainda não
sabia por que Deus tinha respondido a minha oração e me

levado para a faculdade de odontologia. Esse foi o ano em
que na minha vida de oração, pedi a Deus que me
ensinasse a amar. Esse foi o ano em que comecei a
entender por que Deus me trouxe aqui. No início eu estava
completamente sobrecarregada com o cuidado de
pacientes. De uma forma ou de outra (eu suspeito porque
meu nome parece com Valência), fui designada a um
grande número de pacientes de língua espanhola,
compondo metade a dois terços da minha família de
pacientes. Eu não sou hispânica, mas 100% chinês e,
embora eu sabia um pouco de espanhol por conta de
requisitos de linguagem no ensino médio e faculdade,
comunicando odontologia em espanhol para os pacientes
exigiu outro nível de compreensão. Então eu tinha outra
razão para me sentir oprimida, "como um peixe fora da
água."
Mas Deus me
ajudou
a
perceber algo
importante.
Durante toda
a
minha
experiência
na escola de
odontologia,

Com um paciente na Faculdade de
Odontologia da Universidade de Loma Linda.
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amor de Deus quando apenas ouvimos e pedimos orientação
ao Senhor.
Eu costumava pensar que o chamado de Deus era um evento
óbvio e distinto, um que você poderia identificar, um trabalho
que foi feito para você. Um que lhe serviu, e você a ele.

Com um paciente na Faculdade de Odontologia da
Universidade de Loma Linda.
eu estava focada em mim, em minhas inseguranças e
imperfeições. Lembro-me claramente de ouvir um instrutor
me dizer: "Faça o que é melhor para o paciente e tudo vai
funcionar", e quando eu levei isso a sério, minha atitude
começou a mudar, e o peso do desempenho começou a
aliviar. Comecei a amar verdadeiramente o que fiz e isso me
permitiu conectar com meus pacientes, por mais difícil que
fosse. Naquele terceiro ano, eu me apaixonei pela
odontologia e aprendi por que Deus me trouxe até aqui.

Ultimamente eu tenho repensado esta idéia. Talvez Deus
tenha falado ao meu coração, porque ouvi uma pequena voz
dizendo: "Valecia, eu não te coloquei em uma posição de
sucesso e para uso dos seus talentos naturais. Eu coloquei
você aqui para que você confiasse em Mim. Para que saibais
que tudo o que realizais é porque vos apoiastes em Mim e
porque fostes fiéis". Isaías sentiu-se digno? Jeremias, Davi
ou Gideão? Os discípulos eram
Com um paciente na Faculdade
oradores talentosos e o amor
de Odontologia da
de Deus fluía naturalmente de
Universidade
de Loma Linda.
seus corações para os que os
acercavam? Tolos somos nós,
pensando que sabemos os
planos de Deus para nossas
vidas. Às vezes Deus nos
chama de maneira dramática,
pela sarça ardente como
Moisés, para viajar a uma terra
desconhecida como Abraão, e
às vezes Seu chamado é
suave como um sussurro para
uma
criança.
"Samuel,
Samuel!"

Durante o quarto ano, aprendi a testemunhar. Era um ano
novo, e eu tinha uma nova oração. "Senhor", eu disse: "Eu
não sei testemunhar, ensine-me como!" Naquele tempo, eu
não conectei minha oração à odontologia. Deus me trouxe
muitas provações na vida, e muitos anos de perguntas sem
respostas foram respondidas aqui em Loma Linda. Eu queria
saber como compartilhar esse relacionamento precioso com "E veio o Senhor, e pôs-se ali,
Deus que tinha reparado o doloroso questionamento dentro e chamou como em outras
vezes:
Samuel,
Samuel!
de mim.
Respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve." 1
Agora o evangelismo médico assumiu um novo significado. Samuel 3:10
Tive oportunidades de orar com pacientes, conversar com
eles sobre o que o amor de Deus fez por mim. Deus usou o
que eu vi como desvantagens para Sua glória. Apesar do
meu espanhol ser imperfeito, e do fato de que eu pareço
muito mais jovem do que uma dentista competente, o Senhor
me levou a conversar sobre saúde com um dos meus
pacientes de língua espanhola, como a saúde afeta nossos
corpos, mentes e crescimento espiritual. Eu compartilhei
livros que são preciosos para mim, como Passos para Cristo
e outros sobre vida saudável. Falei com pacientes sobre
ansiedade, saúde, problemas pessoais e muitos outros
assuntos importantes para suas vidas. Comecei a perceber
que a odontologia é uma porta aberta para compartilhar o

E assim o chamado de Deus vem em muitas formas, e como
os patriarcas e profetas de antigamente, podemos não nos
sentir preparados ou dignos. Velhos e jovens, ricos e pobres,
Ele nos chama. Somos vasos a serem cheios, lâmpadas a
serem iluminadas, sal a ser espalhado. O esforço humano
unido à orientação divina. Ele nos pede para ser pescadores
de homens.
Eu acredito que se nós deixarmos, Deus transforma nossas
vidas. Ele nos usa, embora nos sintamos incompetentes.
Com bastante prática, talvez possamos nos tornar hábeis.
Com bastante estudo, nós podemos aprender como fornecer
o excelente tratamento bucal. Mas só Deus pode nos mostrar
como amar um paciente. Só Ele pode nos mostrar como
testemunhar. Só Ele pode nos mostrar que o serviço é mais
do que um chamado, mas um propósito para viver, um
anseio, uma obra de vida, e pura alegria.
Agora eu sei por quê!

Por Valecia Liew
Faculdade de Odontologia da
Universidade de Loma Linda, 2017
Educação Odontológica num abrigo para sem-teto

MAIS UMA VEZ, DEUS FAZ ALGO DO NADA
Uma nova clínica odontológica em Angola
Uma das marcas de Deus é a criação.
Ele ama fazer algo do nada. A
criatividade é um de Seus atributos que
Ele concedeu a Seus filhos e temos o
privilégio de trabalhar com Ele fazendo
algo novo. Tal é a clínica odontológica no
Huambo, Angola, iniciada em 2012. Os
líderes da Conferência local desejavam
estabelecer uma clínica odontológica
adventista
para
contribuir
na
comunidade, melhorar a saúde das
pessoas e aumentar a influência de
Deus. Em 2013, essa visão criativa
começou a tomar forma, depois que
NASDAD doou todo o equipamento
necessário
para
estabelecer
um
consultório odontológico e a construção
da clínica odontológica começou.

trabalhou no departamento de
manutenção da faculdade de
odontologia, providencialmente
se equipando para lidar com
esse tipo de tarefa.
A liderança de Deus continuou a
ser evidente quando a clínica
abriu em 28 de maio de 2014 e
os pacientes em potencial
começaram a fazer consultas
para
todos
os tipos de
tratamento odontológico.

Por causa dos muitos pacientes
desdentados e da alta demanda de
próteses parciais e completas, um
laboratório dentário foi aberto em 2015.
Dr. Rodríguez imediatamente começou a
concentrar-se
em
tornar-se
proficiente
no
trabalho
do
A Clínica Odontológica em construção, 2013
laboratório e como ele ganhou este
conhecimento, passou-o para um
jovem angolano que agora é o
técnico do laboratório. Em 2015, a
Divisão Sul Africana-Oceano Índico
(SID) doou os fundos para
equipamentos dentários adicionais:
uma cadeira dentária, unidade de
raio-X, um destilador de água, etc.

Em setembro desse ano, um jovem
voluntário dentista do México, Miguel O.
Rodríguez Vela, com sua nova esposa,
Maydi Díaz, chegaram à província de
Huambo para iniciar este desafio. Seu
idealismo
e
dedicação
foram
temporariamente
testados
pelas
dificuldades de criação de uma nova
clínica e instalação de equipamentos
odontológicos. Quando o Dr. Rodriguez
era estudante de odontologia na
Universidade de Montemorelos, ele

Prevenção básica numa aldeia

com dor, abscessos graves que exigem
drenagem e infecção extensiva. Dr.
Rodriguez diz: "porque a gente vem, a
saúde deles é melhorada, enfrentam
menos riscos, a qualidade de vida é
elevada, e vidas são realmente salvas.
Além disso, eles são apresentados à
bondade de Deus ".

"Hoje acreditamos firmemente que temos
uma missão de alcançar todas as
famílias angolanas, e apresentá-las à
bondade de Deus. Muitas vezes somos
testemunhas das mãos de Deus
alcançando vidas para salvar, tanto física
como espiritual desses pacientes. Temos
a convicção de que Deus está liderando
Esta clínica atualmente trata 240 esta clínica odontológica e que Ele está
pacientes por mês e esse número nos guiando para testemunhar Seu
aumenta a cada mês. Os pacientes grande amor ".
recebem
não
apenas
tratamento
odontológico moderno, de qualidade, mas "Em verdade vos digo que, na medida
também têm a oportunidade de receber em que o fizestes a um destes mais
uma interação espiritual desde que o Dr. pequeninos, Meus irmãos, vós o
Rodriguez ora com cada um deles e lhes fizestes a Mim".
fornece material de leitura cristã. Ao
longo dos anos, pacientes tem vindo de
toda Angola. Alguns pacientes até viajam
Escrito pelo
10 - 12 horas para serem atendidos na
Dr. Miguel Obed Rodríguez
clínica!

Clínica Odontológica Adventista do Huambo,
Angola 2017

A clínica tem um impacto muito
positivo sobre os habitantes de
Huambo, mas também sobre
aqueles que vivem em aldeias
pobres, até 60 quilômetros de
distância. A cada mês, o Dr.
Rodriguez
leva
equipamento
dentário móvel e presta serviços
gratuitos
a
pacientes
desfavorecidos. Estes pacientes
são frequentemente tão pobres
que não podem nem viajar à
cidade, muito menos ter recursos
para o tratamento dentário. Ele
trata
pacientes
vulneráveis,
alguns sofrendo miseravelmente

Diretor: Dr. Miguel Obed Rodríguez,
Esposa: Maydi Díaz Pérez
Filho: Obed David Rodríguez

Treinamento Nesta Vida Para
Afetar A Próxima
A Nova Escola Brasileira Adventista de Odontologia
A Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) é a primeira
escola de odontologia Adventista do Sétimo Dia da língua
portuguesa. Em 2017, esta universidade se juntou a duas
escolas de odontologia da língua Inglesa e duas da língua
espanhola no ministério odontológico e no sistema
educacional adventista.

implementação do programa visitou o campus LLUSD nos
Estados Unidos. Durante sua visita à Faculdade de
Odontologia da Universidade Loma Linda, tiveram a
oportunidade de aprender formas de integrar fé e educação.
A colaboração e apoio da mais experiente e mais antiga
escola adventista de odontologia foi uma oportunidade
incrível para a equipe. Muitas outras viagens às comunidades
circunvizinhas, escritórios governamentais, outras instituições
educacionais e instalações odontológicas também foram
necessárias.

A área em torno da FADBA é caracterizada por
desigualdades sociais, em grande parte devido a
perspectivas culturais, falta de educação e falta de mão de
obra qualificada. O acesso da população aos cuidados de
saúde gerais e orais é limitado e as instalações A aprovação esperada do programa odontológico veio no final
governamentais são precárias. Estas razões por si só seriam de 2015, apenas 3 anos após o seu começo! Houve muitas
suficientes para justificar a criação de uma escola de lutas ao longo do caminho, mas muitas pessoas trabalharam
para tornar esta nova escola de
odontologia nesta área, mas também
odontologia uma realidade! A primeira
Visita
da
AAA
e
Liderança
Brasileira
há fatores espirituais. A oportunidade
turma, de 60 alunos, começou em
de mostrar o amor de Deus com
fevereiro de 2016!
afetuoso e compassivo cuidado dos
professores e alunos da FADBA,
A Escola Adventista de Odontologia
espera-se fazer a a diferença para o
da Bahia
bem a todo o mundo.
A Faculdade de Odontologia da
FADBA
contém
uma
moderna
O processo
instalação
para
a
prática
odontológica.
A idéia de ampliar o campus da
Em 2017 será inaugurada a primeira
FADBA para um Centro Universitário
das
clínicas
odontológicas,
um
nasceu no coração do Dr. Juan
moderno
centro
de
cirurgia
e
clínica
Choque,
presidente
da
pediátrica, com um total de 60
universidade, com o apoio da
consultórios.
Um
departamento
diretoria da Instituição, da liderança
completo de radiologia oral e
da igreja regional e dos funcionários
maxilofacial também está prevista
da universidade. A finalidade do
para 2018. Tudo isso esta disponível
programa odontológico era gerar
para os pacientes da comunidade
não somente cirurgiões dentistas
em torno da FADBA e cidades
tecnicamente competentes, mas
vizinhas.
também introduzir uma qualidade
em seu treinamento que os tornaria
A Faculdade de Odontologia da
únicos, licenciados que também
FADBA já planejou vários projetos.
trariam o amor e o conhecimento de
De particular importância é o
Deus com o próximo enquanto
chamado "Cáries Zero". Ele é
praticassem odontologia.
Visita da equipe da Universidade de Loma Linda ao projetado
para
crianças
da
comunidade,
com
Antes
do
atenção especial
programa ter sido
para as mães
aprovado
para
grávidas e recém
começar,
-nascidos. Inclui
houveram muitas
uma equipe de
visitas
da
trabalho
de
Comissão Tríplice
voluntários
que
A¹ e outros órgãos
promovem
a
do governo. Uma
educação
em
equipe
de
saúde
bucal,
dentistas
proporcionando
responsáveis pela
Primeira Classe de Odontologia

FADBA, continuação na página 6
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às pessoas a informação necessária
para que sejam responsáveis pela sua
própria saúde bucal. Outro programa
planejado é a criação de um fundo de
doações de bolsas de estudo para
indivíduos que cumpram determinados
critérios em países de língua
portuguesa,
como
Angola
e
Moçambique, para que possam
estudar na FADBA. Após a formatura,
esses estudantes retornariam aos seus
países de origem para praticar
odontologia, demonstrar amor aos
outros, remover barreiras e alcançar
corações de pessoas.
Ao longo de todo o processo de
implementação
do
Programa
Odontológico, a direção de Deus foi
perceptível em todas as ações,
conversas e negociações. Acreditamos
que
quanto
maior
o
desafio
apresentado, maior as bênçãos
recebidas fazendo a obra de Deus.
Desde as primeiras reuniões e
conversas de equipe, temos percebido
a mão de Deus guiando todos os
detalhes. Quão afortunados somos de
servir a um Deus que é tão forte, tão
capaz, tão envolvido com nossas vidas
e trabalho no Brasil!.
¹ A Associaçao Adventista de Acreditaçao e o
corpo estabelecido pela IASD para
coordenar, supervisionar e controlar a
qualidade do sistema educacional. Esta a
serviço de todas as divisoes da igreja
mundial, e e assessorada pelos diretores de
educaçao das divisoes, comissoes
educacionais e comites de cada divisao.

Por: CD, Me. Paulo
Henrique Pola.
Professor de Radiologia
Oral da Escola de
Odontologia Adventista
da Bahia.

MÃOS CURADORAS AO
REDOR DO MUNDO
Cedric L. Hayden comprometeu-se com
as missões odontológicas na nova
Clínica Odontológica Adventista São
Kitts, nos anos de 1970. Desde então,
seu interesse em missões odontológicas
não diminuiu, e com o tempo ele reuniu
experiência, recursos e associados.
Membros de sua família se uniram para
desempenhar um papel significativo na
odontologia voluntária adventista.

Zâmbia. Lá, uma jovem dentista Joyjoy
Falia, que estudou na Escola de
Odontologia da Universidade Adventista
das Filipinas, é apoiada para prestar
assistência gratuita às pessoas não

Em 2007, três dentistas Hayden
começaram a trabalhar para expandir a
disponibilidade de clínicas odontológicas
móveis de qualidade para o evangelismo
médico. O resultado é uma fundação,
Mãos Cuidadoras no Mundo (Caring
Hands Worldwide - CHW) e uma
organização pública sem fins lucrativos,
Mãos
Cuidadoras
Internacionais
(International Caring Hands ICH). Estas
duas entidades têm como missão:
"Tratamento odontológico para o mundo,
e controle de doenças bucais, enquanto
conecta-se pessoas a Jesus Cristo". A
visão é unir a "Mão" (trabalho médico
missionário) ao "Braço" (ministério de
evangelismo) como indicado por Ellen G.
White. Essas organizações colaboram
com a Associação Nacional de Dentistas
Adventistas do Sétimo Dia (NASDAD),
Agência Adventista de Desenvolvimento
e Recursos Assistenciais (ADRA),
Maranata
Voluntários
Internacionais, e Instituto da
Fazenda Riverside na Zâmbia.
Além disso, eles trabalham em
estreita colaboração com a
Igreja Adventista do Sétimo
Dia
(IASD)
na
África,
Micronésia,
Madagascar,
Zâmbia e Estados Unidos,
para
fornecer
assistência
odontológica gratuita como
parte do evangelismo médico
das IASD.

Dr. Falia trabalhando na clínica móvel
em Zâmbia, novembro de 2015.
atendidas nas aldeias rurais no sul da
Zâmbia. Ela trabalha em conjunto com
dentistas missionários adventistas, dos
Serviços Odontológicos Adventista de
Lusaka, tanto na clínica em Lusaka como
na
clínica-caminhão.
Dentistas
voluntários pagam sua própria passagem
aérea para visitar as Fazendas Riverside
na Zâmbia, e são ajudados com
hospedagem e alimentação, de modo
que possam servir ao povo da Zâmbia, e
trabalhar juntos com estes dentistas
dedicados.

Uma fascinação com a criação de
clínicas novas e únicas, motores
potentes, veículos que vão para qualquer
lugar, e uma necessidade óbvia de
serviço dentários em locais
remotos, foram fatores para a construção
de clínicas odontológicas móveis em
super-caminhões de 4 rodas, um dos
quais fica nas Fazendas Riverside na

Madagascar, janeiro de 2017. O Dr.
Matthew Hayden fotografou toda a
equipe de voluntários. Vimos mais de 800
pessoas durante toda a semana na

Mãos Cuidadoras , continuação na página 7
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Área de espera e uma foto da parte interna da nossa clínica móvel na zona rural de Madagascar
Em Madagascar, a ICH trabalha com a ADRA em uma
segunda clínica Odontológica 4x4, e colabora com a
clínica odontológica adventista em Antananarivo para
atender pessoas na zona rural de Madagascar, onde há
um dentista para cada 50.000 pessoas. Dentistas
voluntários são bem-vindos e ICH auxilia a ADRA na
coordenação de viagens missionárias. Os voluntários são
responsáveis por sua própria passagem aérea,
hospedagem e alimentação.
Em Chuuk, Micronésia, CHW trabalha com a Igreja
Adventista local, e tem estabelecido uma clínica e
hospedagem
para
voluntários.
Voluntários
são
responsáveis por sua própria passagem aérea e
alimentação. Eles são bem vindos para ficar
gratuitamente enquanto servem o povo da Micronésia, ou
podem ficar em hotéis locais por conta própria. Os
voluntários também podem desfrutar de classes de
mergulho reconhecidas mundialmente em Chuuk, para
ver

Foto da clínica odontológica na Zâmbia

Mãos Cuidadoras no Mundo
tem
trabalhado
com
500
voluntários, incluindo dentistas,
higienistas orais, assistentes de
dentistas e voluntários em geral,
fornecendo mais de 4 milhões de
dólares em serviço dentário
gratuito a mais de 10.000
pessoas.
Se você gostaria de voluntariar em qualquer desses locais
ou para obter mais informações, por favor entre em contato
com Randy Meyer, Diretor Executivo, pelo telefone 01-541937-2786 ou envie um e-mail para:

Foto da clínica em Chuuk depois que sofreu um
impacto direto pelo tufão Maysak em abril de
2015. Dois voluntários estaavam seguros dentro
da clínica durante a tempestade.

randy@caringhandsworldwide.org

muitos dos navios japoneses afundados durante a
Segunda Guerra Mundial, bem como deleitar-se com o
estilo de vida descontraído e a beleza da ilha.
Mãos cuidadoras no mundo também coordena clínicas
nos Estados Unidos com clínicas dentárias portáteis de
igrejas adventistas em Oregon, Washington e Califórnia.
Além disso, a CHW trabalha anualmente com a Rede
Adventista de Evangelismo Médico (AMEN) para atender
até 3.000 pessoas com assistência médica e odontológica
gratuita em um ambiente espiritual.
Em cada um desses locais, os voluntários odontológicos
são encorajados a orar com seus pacientes, e a colaborar
com outros que participam no evangelismo de literatura,
ou têm reuniões evangelísticas.

Clínica móvel que serve IASD em Oregon

Escrito pelo
Dr. Cedric Hayden

Existe mais de 100 clínicas odontológicas adventistas do sétimo dia em todo o
mundo, algumas das quais poderiam se beneficiar com a sua experiência.
Aqui estão algumas das atuais oportunidades
Serviço Voluntário de Curto Prazo
Bisqueque, Quirguistão - Qualquer período de serviço voluntário sem apoio financeiro nesta clínica
dentária de propriedade da conferência. Um dentista jovem e recém-formado estará lá em breve. A
oportunidade de ter o equipamento funcionando na melhor condição, começar a clínica, e mentoriar o
novo dentista, seria muito divertido para um dentista capaz e experiente.
Granada - Dentistas empreendedores posteriormente em 2017- Posteriormente neste ano, uma recémreconstruída, renovada e equipada clínica odontológica adventista na Ilha de Granada.
Glie, Togo - Precisa de um dentista voluntário que poderia servir por vários meses, de preferência um
ano, com quarto, comida e estipêndio fornecido.
Yaoundé, Camarões - Um voluntário sem apoio orçamental é solicitado para a clinica odontológica
adventista.
Blantyre, Malawi - Um supervisor de construção é necessário na remodelação de uma clínica
odontológica.
Mãos Ajudadoras, AMEN, Maranata e outras organizações semelhantes estão muitas vezes
precisando de voluntários capazes e dispostos a fazer programas importantes bem sucedidos.
Djibouti - O Centro de Saúde Adventista do Djibuti precisa de eletricidade mais barata para o ar
condicionado e serviço elétrico de emergência neste país extremamente ensolarado e quente. Um
especialista em uso e instalação de painel solar-elétrico que auto financiaria uma visita e uma proposta,
poderia iniciar um processo que faria clínicas dentárias muito mais funcionais e profissionais.

Serviço de longo prazo
Kinshasa, República Democrática do Congo - Clínica Odontológica da IASD precisa de um dentista
missionário adventista permanente. Esta clínica na capital da República Democrática do Congo, tem o
potencial para atrair pessoas de alta influência e exigência no país. Um dentista com habilidade, visão e
senso de aventura pode fazer uma tremenda diferença na obra de Deus nessa área.
Antananarivo, Madagascar - A bem estabelecida e muito ativa Clínica Odontológica Adventista, precisa
de um dentista estrangeiro residente para tratar de uma ampla variedade de pacientes estrangeiros e
locais, bem como para prestar cuidados a populações desprivilegiadas e rurais, em uma clínica móvel.
Esta é uma grande oportunidade de trabalhar junto com profissionais de odontologia locais, em outra

Para obter informações sobre qualquer uma dessas oportunidades,
por favor entre em contato com Doyle Nick
no +1 909-558-4607 ou NickD@gc.adventist.org

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.

Dra. Priscilla Costa Taylor, originária do
Brasil, formada em Odontologia e
Ortodontia no Brasil, e no Programa
Internacional de Odontologia da
Universidade de Loma Linda, onde foi
aceita para Educação Avançada em
Anestesia Geral.

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

Ruslan Zmievschi, CD, graduado do
Programa Internacional de Odontologia
da Universidade de Loma Linda, é
originário da Moldávia, e trabalha em
Waynesboro, Tennessee.

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

A Conexão Global Odontológica Adventista

é um boletim
informativo enviado por e-mail para cada dentista adventista, numa
cortesia da Seção de Assuntos Odontológicos do Departamento de
Ministérios de Saúde da Associação Geral. Esta publicação gratuita, três
vezes por ano, conecta adventistas dentistas entre si, a Igreja Adventista e o
programa de missão odontológica.
Assuntos Odontológicos, Departamento dos Ministérios de Saúde da Conference General
Doyle Nick CD, Me.
Diretor Associado de Assuntos Odontológicos
Departamento dos Ministérios da Saúde
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

Telefone: 1-909-558-4607
Fax: 1-909-558-0209
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