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 Copiando e colando este endereço no navegador: 
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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. 
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Uma Batida na Porta , cont. na página 3 

de uma grande concessionária Ford e o terceiro é você! ”, 
Ele começou a me informar. “Ambos já contribuíram e 
você é o próximo da lista!” 
 
O pedido me pegou de surpresa! Eu não possuía um 
vinhedo e nem era dono de uma grande concessionária 
Ford. Aliás, nem possuía minha própria clínica 
odontológica. Eu era um dentista simples trabalhando 
duro e economizando dinheiro para minha aposentadoria. 
O pastor não era um adventista do sétimo dia! Seu estilo 
de vida, dia de adoração e teologia eram diferentes dos 
meus! O pedido era ridículo! A quantia era enorme! Foi 
nos seis números e seria quase toda a minha conta de 
aposentadoria economizada! Eu deveria dizer não para 
ele? Me perguntei se era uma brincadeira que foi 
preparada em algum salão de orações. Mas essas 
pessoas conheciam o poder da oração! E se fosse Deus 
usando esse homem para ativar minha fé trêmula? 
 
Havia apenas uma maneira de lidar com esse pedido. 
Aceite o pedido e submeta-o seriamente a Deus. Então eu 
disse ao pastor que me desse sete dias para orar sobre 
isso. Minha esposa e eu oramos. Cada um de nós pediu 
cinco sinais. De algum modo estranho todos os sinais se 
tornaram realidade, quase imediatamente, exceto o último. 
Este último exigiria uma tremenda fé da minha parte. 
Envolveria que eu agisse na fé! Que me despedisse da 
minha preciosa aposentadoria! Eu disse a Deus que eu 
daria esse dinheiro com fé e Ele, Deus deveria dobrar e 
devolver para mim dentro de duas semanas. Não é fácil 

Era uma tarde de domingo quente e preguiçosa no norte da 
Califórnia. Eu tinha acabado de fazer algumas tarefas ao 
redor da casa e estava relaxando no sofá de couro estofado 
quando a campainha tocou. Eu me aproximei para abrir a 
porta. Mal sabia que aquele único ato mudaria minha vida 
nos próximos anos! 
 
Abri a porta e na minha frente estava o pastor de uma igreja 
local evangélica com dificuldades. "Deus me disse para 
pedir-lhe dinheiro para construir a minha igreja!", ele 
desabafou! “Estou em oração há 40 dias. Deus me disse 
para pedir dinheiro a três pessoas. Um é o Sikh local que 
possui uma grande vinha perto da igreja. O outro é o dono 

Uma Batida na Porta 

Espero que você considere esta Con-
exão Global Adventista Odontológi-
ca como algo que você valorize e 
deseja compartilhar. Você pode com-
partilhar facilmente enviando este link 
para qualquer profissional de odonto-
logia que você conheça:  
http://www.dentalmissionsda.org/
adesatildeo.html. Compartilhar o link é 
um ato gentil para nós e para eles. 
 
Compartilhar é missão. Compartilhan-
do nossas bênçãos, nossos recursos 
e as Boas Novas é missão. Com-
partilhando o que podemos fazer para 
melhorar a saúde é uma missão que 
dentistas e a odontologia são muito 
bons nisso. Fico constantemente im-
pressionado que dentistas em geral 
são tão generosos com seu tempo, 
dinheiro, habilidade e conhecimento. 
É maravilhoso fazer parte dessa 
profissão! 

É claro que um cristão tem outra forte 
motivação para compartilhar, e esse é 
o espírito que inspira essa questão da 
Conexão. Várias pessoas e várias 
necessidades solicitam várias respos-
tas - todas são missão. O tema “As 
Necessidades Variadas Requerem 
Missões Variadas” foi realmente ini-
ciado no último boletim da Conexão 
(veja edições anteriores em http://
www.dentalmissionsda.org/) em um 
artigo escrito pelo Dr. Greg Mitchell no 
qual ele descreveu sua clínica particu-
lar como uma missão. Embora este 
seja apenas um aspecto da missão, é 
o caminho para missões que está 
aberto à maioria de nós. 
 
Eu achei as histórias desta edição fas-
cinantes e inspiradoras. É tão bom ver 
como Deus age e o efeito sobre os 
receptores, bem como sobre os 
'missionários'. Eles vêm até nós de 

escolas de odontologia adventistas 
no Brasil, na Argentina e nos Esta-
dos Unidos, bem como de um den-
tista particular da Califórnia, e uma 
clínica odontológica missionária na 
ilha do Saipan. Sabemos que po-
deríamos compartilhar muitos, muitos 
outros de muitos, muitos locais, o 
que, eu penso é o ponto! 
 
Desejamos a você muitas bênçãos e 
muita felicidade en-
quanto você traça seu 
próprio curso e trabalha 
com Deus, na sua pró-
pria resposta às neces-
sidades do nosso mun-
do. 

Necessidades Variadas Requerem Missões Variadas 

Por: Doyle Nick 

 

Introdução do editor  
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se separar do dinheiro, especialmente se for sua 
aposentadoria! Pode parecer estranho, mas fiquei 
fortemente impressionado por Deus e liguei para o pastor e 
dei-lhe a minha aposentadoria. Nós oramos por isso. 
 
Ele estava feliz. Eu 
estava com 
problemas. Você 
vê, quando você 
age na fé, algo 
acontece. Você 
começa a ver como 
Deus vê, e começa 
a experimentar as 
bênçãos que só 
Deus pode dar! 
 
Cinco dias se passaram e no sexto dia minha contadora 
ligou. Ela disse que devido a alguma estranha razão eu 
tinha uma grande restituição vinda do imposto de renda! 
Surpreendentemente, seria exatamente a quantia que eu 
tinha pedido a Deus, quase precisamente o dobro da 
quantia que eu tinha dado ao pastor evangélico naquela 
manhã de domingo! 
 
Recebemos o reembolso em sete dias, e liguei para a 
Saúde Adventista Internacional para conversar com o Dr. 
Dick Hart (presidente). Ele sugeriu vários grandes projetos 
para patrocinarmos. Com o tempo, os fundos foram usados 
para construir uma escola de enfermagem na Etiópia, uma 
enfermaria muito necessária de TB/AIDS no país 
subsaariano do Chade, uma escola de enfermagem de 40 
quartos na Zâmbia, e nos Camarões um dormitório de 
escola de enfermagem totalmente mobiliado. Os planos de 
Deus para o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia na 
África são enormes e, portanto, suas exigências também 

são grandes! 
Ficamos muito 
satisfeitos com a 
forma como Deus 
usou o dinheiro 
que, afinal de 
contas, era Dele. 
 
Então, o que você 
faria quando 
Deus bate à sua 
porta em uma 
preguiçosa 
manhã de 
domingo? Eu 

espero que você responda a Ele. Veja, Deus usou um 
pastor evangélico para fazer com que um dentista 
adventista do sétimo dia se posicionasse com fé, e nós 
gostamos tanto de estar envolvidos! Tivemos o privilégio de 
servir centenas de pacientes em São Paulo no Brasil, na 
Costa Rica, em uma isolada colônia de leprosos na Zâmbia 
e no Chade, onde fomos recebidos pessoalmente pela 
esposa do presidente. Construímos um centro de 
treinamento pastoral em Tbilisi, na Geórgia, e financiamos 
300 antenas parabólicas ABN em igrejas na Rússia. 

Escola de Enfermagem em Gimbie, Etiópia.  

Uma Batida na Porta , cont. da página 2 
Estamos entusiasmados em patrocinar um estudante que 
se tornará o primeiro, senão o primeiro dentista adventista 
da Zâmbia, bem como um estudante de odontologia da 
Universidade Adventista das Filipinas. 
 
Como posso terminar este artigo sem mencionar uma 
verdadeira missionária que Deus usou na Etiópia em meus 
primeiros anos para me nutrir, e cuja influência foi 
significativamente responsável pela direção da minha vida? 
Dorothy Pulley é uma viúva que decidiu ajudar os 
necessitados na África. Ela serviu como missionária 
voluntária e viveu do pequeno salário que lhe foi destinado 
pela igreja, e usou os fundos do seguro de vida do seu 
marido para patrocinar vários estudantes da África, um dos 
quais era eu. Durante anos esperei ansiosamente o cheque 
florido e mensal dessa generosa missionária. Esses 
cheques me 
seguiram todos os 
anos da minha 
lutadora e turbulenta 
vida de faculdade, e 
ajudaram a pagar as 
contas da escola. 
Deus usou o 
sacrifício dessa viúva 
para levar adiante a 
Sua obra, e ajudar a 
preparar muitos 
outros para levar 
adiante a Sua obra também. Ela era o dedo de Deus 
tocando a humanidade. E hoje, sua tocha foi passada para 
mim e para outros a quem ela tão abnegadamente ajudou! 
 
Então, e sobre o pastor evangélico que começou tudo isso 
em mim? Ele construiu sua igreja e hoje essa congregação 
cresceu de quarenta a mil pessoas, reunindo-se todos os 
domingos. Eles batizam pessoas para o Reino de Deus 
regularmente, e servem os desprivilegiados e 
marginalizados. Seu amor por Deus é palpável. Suas 
orações são poderosas. Seu amor por Jesus é contagiante. 
Sua igreja, a igreja que eu financiei, é um refúgio para os 
quebrantados, e está cheia do Espírito de Deus! Eles 
suportam os missionários adventistas do sétimo dia na 
África. Eles tem fornecido água para milhares de pessoas, 
cavando poços para os pobres na África. 
 
Quando Deus bate à sua porta da frente, e Ele vai bater, 
peço-lhe para abrir a porta e colocá-lo à prova! Eu fiz isso, e 
então começou a jornada da minha vida! 

Sam Thomas, Mestre em Divindade, Cirurgião 
Dentista, PhD é dentista em Reno, Nevada. Ele é 
formado pela Universidade do Walla Walla, pelo 
Seminário Teológico da Universidade de Andrews, 
e pela Faculdade de Odontologia da Universidade 
de Loma Linda. Ele é o autor da “Lista curta do 
céu - Os milagres de Jesus o filho de Deus.” Xulon 
Press 2014. Ele, juntamente com sua esposa 
Hannah, continuam a prestar atendimento 
odontológico a milhares de pessoas na África. Sua 
paixão é Missões Mundiais. 

Time de segurança em Chad  
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cada dia. Nós nos juntamos ao 
povo da ilha, à polícia, aos 
prisioneiros da cadeia, aos 
trabalhadores de serviço público, 
aos membros da igreja, a outros da 
clínica, a outras igrejas, e muitos 
outros da comunidade. Nós 
trabalhamos para abrir nosso 
caminho de uma rua para outra, e 
então daquela rua para outra. O 
dono da concessionária de 
automóveis que havia sido 
destruída, usou sua empilhadeira 
para ajudar. Havia postes de 
energia para remover, e porque 

muitas casas de madeira foram 
destruídas, havia muitas pessoas 
precisando de lugar para dormir e 
comida para comer. 
 
Aquele trabalho juntos foi um 
maravilhoso testemunho da bondade 
das pessoas. Tornamo-nos amigos de 
muitas pessoas de todas as esferas da 
vida que de outra forma não teríamos 
conhecido. Eu mesmo conheci minha 
futura esposa durante aqueles dias 
difíceis de trabalho juntos. 
 
Enquanto as pessoas trabalhavam 
ombro a ombro, devagar, bem 
devagar, um semblante de 
normalidade retornou. Foram três 
longos meses até que a maioria das 
áreas tivesse a energia restaurada e 
ainda mais tempo para que outras 
funções comuns fossem 
retomadas. Aqueles 3 meses foram 
caóticos e difíceis. Todos nós fizemos 
o que podíamos para ajudar os 
membros da igreja a reparar ou 
reconstruir suas casas, e os Serviços 
Comunitários Adventistas ajudaram a 
treinar membros da igreja para 
administrar uma despensa de 

A Clínica Odontológica Adventista 
do Saipan é consistentemente 
eficaz, e bem sucedida nas Ilhas 
Marianas do Norte. Por mais de 40 
anos tem servido pessoas na bela 
ilha do Saipan. Em todos os dia de 
trabalho, a clínica é o local para 
muitas pessoas ficarem mais 
confortáveis, saudáveis, mais 
habilitadas a sorrir, e mais 
propensas a conhecer a Deus. Eu 
tive o privilégio de fazer parte 
desse ministério e missão. 
 
Esta história, no entanto, é sobre 
um tipo diferente de missão. O serviço 
relatado nesta história pode ser 
exclusivo das clínicas odontológicas da 
missão adventista, mas o espírito 
desse serviço não é exclusivo nosso. 
 
Era noite de 1º de agosto de 2015, 
exatamente um mês após o dia em 
que cheguei em Saipan para trabalhar 
na clínica odontológica. Naquela noite 
eu estava na casa de alguns dos 
professores missionários, jogando com 

os jovens da igreja, enquanto chovia 
torrencialmente lá fora. Tinha chovido 
quase todos os dias desde que 
cheguei, e como era estação chuvosa, 
isso não era inesperado. Até mesmo a 
previsão de um tufão de categoria 1 
(fraco) não nos preocupou. Quando a 
tempestade pareceu diminuir, dirigi de 
volta para o complexo da clínica onde 
eu estava hospedado. Quando entrei 
na garagem, o vento aumentou 
novamente e uma grande palmeira 
caiu bem atrás de mim. Mais tarde 
naquela noite, perdemos a energia, o 
que não era incomum na ilha. Por volta 
da meia-noite a tempestade aumentou 
e começamos a sair e examinar os 
danos modestos na área próxima. 

Mesmo que o vento tinha se acalmado, 
ouvimos ao longe um rugido que nos 
convenceu que estávamos em pé no 
olho de um tufão; Tufão Soudelor, que 
foi atualizado para um tufão de classe 
3, com ventos de 168.98 Km/h. Nós 
fomos verdadeiramente protegidos por 
anjos naquela noite. Com esse tipo de 
tempestade, a velocidade dos ventos, a 
quantidade de detritos no ar, todos nós 
tivemos a sorte de estar no complexo 
da igreja que era cercado por uma 

densa área da 
 
selva, que nos protegeu da 
violência da tempestade. 
Depois de uma noite 
tentando controlar a água 
para não inundar o chão, o 
sol surgiu e tivemos uma 
idéia melhor dos danos 
causados pela tempestade. 
Não podíamos telefonar 
para ninguém devido à 
perda de energia, e ficou 
óbvio que não havia 

telefone ou postes elétricos em pé, em 
toda a ilha. A densa floresta ao redor do 
complexo estava totalmente desnudada 
de folhas e todas as árvores tinham o 
topo quebrado. Nós 
podíamos ver o oceano e 
muitos outros lugares que 
nunca tinham sido visíveis 
daquele lugar antes. 
 
Começamos a descer a rua e 
a encontramos bloqueada por 
árvores caídas. Assim 
começou nossa missão 
única, nosso serviço 
exclusivo. Nas duas semanas 
seguintes, fizemos 
odontologia no máximo ½ de 

Uma Missão Especial , cont. na página 5 

Uma Missão Especial para uma  
Necessidade Especial 
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Esta história foi contada por Maximillian de Leon, um 
técnico em prótese dentária na Argentina, que juntamente 
com alguns dentistas, se encontra frequentemente em 
populações carentes, oferecendo atendimento 
odontológico gratuito. A última vez que vi Max em um 
desses eventos, ele tinha todos os seus funcionários de 
laboratório, além de uma grande quantidade de 
equipamentos, e estava fazendo tratamentos removíveis 
de próteses parciais e dentaduras completas, para 
pessoas que haviam se apresentado para extrações ou 
outros tratamentos. Ele tem uma grande satisfação ao 
fazer as bocas das pessoas parecerem completas 
novamente, e ele frequentemente vê esse resultado 
maravilhosamente satisfatório na forma de um novo 
sorriso bonito. 
 
Depois de um final de semana longo e extremamente 
ativo, dedicado a cuidar de pessoas que de outra forma 
não teriam sido capazes de receber atendimento 
odontológico, estávamos dirigindo de volta, muito tarde e 

muito cansados. 
Nós paramos 
em uma barraca 
de rua para 
comprar alguma 
comida pra 
levar, e 
estávamos 
alegremente de 
volta no carro e 
em nosso 
caminho, 
quando Marcelo, 

Uma História de Cuidado  
um do nosso grupo não 
pode mais se controlar 
e gritou, “Pare, nós 
temos que voltar!” Na 
barraca de rua, fomos 
atendidos por uma 
adolescente (descobriu-
se depois que ela tinha 
16 anos) com muitos 
dentes ausentes e 
cariados e parecia 
intolerável deixá-la sem 
alguma forma de ajuda. 
Quando voltamos, ela 
ficou muito feliz ao 
saber que estávamos 
preocupados com sua 
saúde bucal e sua 
aparência. Depois que 
os dentistas a examinaram, eles concordaram que 
desempacotar todo o equipamento móvel, e tentar lidar 
com a complexidade do seu tratamento não era possível 
onde estávamos, então prometemos cuidar dela com 
tratamento gratuito, se ela pudesse vir à nossa cidade 
universitária e passasse algum tempo fazendo o 
tratamento.  
 
Ela apareceu no dia seguinte, emocionada com a 
perspectiva da nossa ajuda. Nós encontramos um lugar 
para ela ficar com uma das 
famílias locais, e começamos a planejar seu tratamento 
odontológico. Descobrimos que ela estava presa em um 
emprego sem saída, vendendo comida nas ruas para seu 

Uma Missão Especial ,  cont. da página 4 
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alimentos para as vítimas com as 
outras igrejas/ denominações na ilha. 
Mantimentos eram limitados porque os 
navios não podiam entrar no porto 
danificado por um tempo. Nós tínhamos 
que comer produtos secos, ou coisas 
frescas da selva ou loja, mas eles 
rapidamente apodreciam. A maioria das 
pessoas não tinha água corrente, e nós 
nos acostumamos a tomar banhos no 
oceano ou com água da chuva, já que 
o complexo só tinha combustível 
suficiente para operar o gerador uma 
hora pela manhã e à noite, dedicado 
principalmente a manter a clínica 
funcionando o máximo possível. A 
clínica em particular foi um grande 
símbolo da resiliência e disposição de 
nossa igreja em ajudar os necessitados 
durante um período difícil. As coisas 
ainda eram difíceis; os compressores 
não podiam funcionar com potência 
total para nos fornecer ar ou sucção 

regularmente, o gerador superaquecia 
e desligava, muitas vezes no meio dos 
procedimentos. Mesmo durante esse 
período difícil, os pacientes ainda 
confiavam em nós para concluir seu 
tratamento. usando como às vezes era 
necessário, apenas a luz que entrava 
pela janela. 
 
Eu vejo isso como um testemunho do 
impacto que a igreja tem tido sobre a 
população local. A clínica é bem 
conhecida entre as pessoas e sua 
excelente reputação é melhor do que 
nunca. Sendo uma parte responsável e 
positiva da comunidade, suportando as 
cargas uns dos outros, ajudando no 
que for necessário, essas coisas foram, 
são e continuarão a ser a  missão única 
da Clínica Odontológica  Adventista do 
Saipan. 

Por: Tom Schaffer, DDS 
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O lema da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Loma Linda (LLUSD) - 
“Serviço é nosso Chamado” - ressoa 
profundamente conosco que andamos 
pelos corredores do "Salão do Príncipe", 
o edifício da escola de odontologia. É 
quase como se um "gene de serviço" 
fosse parte do nosso "DNA". Uma 
profunda manifestação desse chamado 
é nosso programa "serviço de 
aprendizagem". 
 
Serviço de aprendizagem foi costurado 
no tecido ou, talvez eu deva dizer, 
"enrolado no DNA" da Faculdade de 
Odontologia de Loma Linda desde a sua 
criação em 1953. Os membros da 
Associação Nacional de Dentistas 

Adventistas do Sétimo Dia (NASDAD) 
naquela época, sentiram que era um 
princípio único que se alinhava bem 
com os esforços da Igreja, 
Universidade, e profissão odontológica. 
Hoje, o princípio permanece altamente 
relevante e adequadamente alinhado 
com o propósito de todas as três 
entidades. 
 
O acesso a cuidados de saúde oral é 
um tremendo desafio para muitos. A 
necessidade não atendida de 
tratamento odontológico existe 
localmente, regionalmente, 
nacionalmente e globalmente. É sempre 
uma das solicitações mais frequentes de 
escolas locais, clínicas comunitárias, 
eventos únicos de divulgação, feiras de 
saúde, e projetos comunitários. Nossos 
alunos, funcionários, e professores, 
todos participam de alguma forma de 
serviço voluntário para ajudar a suprir as 
necessidades daqueles que estão em 
nosso círculo de contato, em constante 
expansão. 
 
A maioria dos ex-alunos com quem tive 
o prazer de interagir ao longo dos anos, 
expressa seu apreço pelo programa 

Serviço na Faculdade de Odontologia de 
Loma Linda: está no nosso DNA  

serviço de aprendizagem, indicando 
como ele os impactou pessoalmente e 
alterou seu próprio “DNA” e 
perspectivas. Essas experiências não 
são apenas lembradas como destaque 
da faculdade de odontologia, mas 
muitas vezes definem o rumo de uma 
vida profissional que interage 
positivamente com a comunidade de 
dentistas e com pessoas necessitadas. 
As histórias que os estudantes contam 

está no nosso DNA , cont. na página 7 

tio, em seus termos. 
Ela também viveu 
com ele e foi 
submetida a abusos 
por ele, e isso nos 
deixou extremamente 
tristes. Ao mesmo 
tempo que 
estávamos 
aprendendo sobre 
ela, ela foi aceita na 
família em que 
estava hospedada, e 
aprendia durante o 
culto familiar, 
observação sobre 
Deus, e nossa visão 
do mundo. 
 
Nos dias que se 

seguiram, seus dentes foram cuidados, seus dentes 
perdidos foram substituídos e ela aprendeu a cuidar da 
sua boca. Ela se metamorfou em uma jovem bonita, 

sorridente e alegre que parecia imediatamente ganhar 
confiança e autoestima. Foi com emoções muito mistas 
que dissemos adeus a ela quando ela voltou para casa. 
 
De volta à sua cidade natal, com sua nova dignidade e 
sorriso atraente, ela rapidamente conseguiu um novo 
emprego, mudou-se para a casa da sua avó, longe do 
seu tio, e se matriculou no ensino médio. Ela está 
atualmente estudando em um programa de engenharia 
elétrica e tem sua própria família, incluindo uma filha 
jovem. Uma entrada recente no Facebook dela, elogia 
a Deus por muitas bênçãos que recebeu. Sua prótese 
parcial ainda está fazendo diferença na sua vida! 
 
Que alegria é ser usado por Deus em 
Seu plano para curar seus filhos e 
mudar vidas! Somos tão abençoados 
que Ele nos envolve em Seus planos. 

Max de Leon 
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Minha escolha de fazer odontologia teve um motivo 
principal: a missão. Moro em um local em que as 
pessoas estão sempre envolvidas com a missão; por 
isso, já em minha adolescência, senti um chamado para 
servir, principalmente em países árabes, devido a 
minha ascendência árabe. Minha escolha final para 
cursar odontologia ocorreu quando conversava com um 

dentista muito 
amigo da família, 
que relatou sua 
experiência como 
missionário ao 
redor do mundo. 
Comecei a 
enxergar então o 
quanto a 
odontologia podia 
ser útil na missão.  
 

Futura Dentista Descobre Missão  
A seleção de que local 
estudar foi um desafio. 
Sempre estudei em escola 
adventista, e assim queria 
continuar, mas não existia 
até então uma faculdade 
adventista de odontologia no 
Brasil. Foi então que fiquei 
sabendo dos planos de abrir 
esse curso na Faculdade 
adventista da Bahia 
(FADBA). Pude ver Deus me 
guiando para esse local, uma 
faculdade que, além do 
ensino, proporciona um 
melhor relacionamento com 
Deus e incentiva o serviço. 
Assim, no ano seguinte 
estava cursando odontologia 

de clínicas locais, do Serviço da 
Associação de Odontologia da 
Califórnia, do Vale do Monumento, bem 
como de vários locais internacionais, 

espalhados por toda a parte, todos 
demonstram o impacto do programa 
serviço de aprendizagem, enfatizado 
pela Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Loma Linda.   
 
Muitos dos nossos alunos e ex-alunos 
recordam de sair para sua primeira 
viagem de serviço de aprendizagem, 

achando que impactariam 
tremendamente a comunidade em que 
imergiam. No entanto, o efeito oposto 
quase sempre transpira. Quando 
retornam à escola, falam de serem os 
mais afetados e sutilmente alterados. 
Essas experiências são melhor 
resumidas com uma simples 
declaração: “Recebi muito mais do que 
dei”. Na verdade, é por causa desse 
impacto que muitos continuam se 
inscrevendo em aventuras adicionais no 
serviço de aprendizagem. 
 
Em seu discurso a Grande Comissão 
(Mateus 28), Jesus encoraja seus 
seguidores a “ir e fazer discípulos de 
todas as nações”. O livro de Apocalipse 
menciona sete vezes (Apocalipse 5: 9, 
7: 9, 10:11, 11: 9, 13: 7, 14: 6 e 17: 5) o 
conceito de alcançar “toda nação, tribo, 
língua e povo”. Como cristãos que 
acreditam cujo sacerdócio é dedicado a 
ser ministros da saúde, nós também 
somos comissionados a ir! Como Jesus, 
encontramos o necessitado, curando o 
doente e os que sofrem, e 
demonstrando Seu amor e compaixão 
através da bondade e excelência do 
cuidado que prestamos. Desta forma, 
demonstramos nosso próprio 
discipulado e atraímos outros para Ele. 
 
Ocasionalmente, alguns questionam 
nosso compromisso com o serviço de 
aprendizagem. De fato, alguns 

comentários refletem a preocupação de 
que essa parte integral da Faculdade de 
Odontologia seja dispensável. Posso 
assegurar-lhe que o compromisso da 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Loma Linda com o 
serviço de aprendizagem é forte e 
vibrante. Líderes servidores são quem 
nós empregamos e treinamos. Quase 
como se fôssemos borboletas noturnas 
com uma atração tropística à luz de uma 
lâmpada, atraímos aqueles que estão 
dispostos a colocar os outros em 
primeiro lugar e acima de tudo. Em 
tempos de mudança - e temos muitas 
mudanças acontecendo na Faculdade 
de Odontologia de Loma Linda - é 
importante rever e reafirmar nossos 
princípios básicos, e nos manter firmes 
a eles enquanto guiam nossa direção. O 
serviço de aprendizagem é um daqueles 
orientadores faróis de luz. Serviço de 
aprendizagem continuará a ser a parte 
mais importante da educação e 
extensão de Loma Linda; Afinal, está no 
nosso DNA. 

Futura Dentista, cont. na página 8 

Robert A. Handysides, 
Cirurgião Dentista 

está no nosso DNA , cont. da página 6 
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na FADBA.  
 

Após um ano de curso, surgiu a oportunidade de eu ter 
uma experiência como missionária durante as férias no 
Líbano, país de onde meu avô materno emigrou para o 
Brasil e onde tenho muitos parentes.   Nuca sonhei 
tanto com algo como sonhei com essa viagem. Mas eu 
não tinha condições de pagar por ela; então, com muita 
oração e procura, Deus enviou pessoas que me 
ajudaram a tornar esse sonho em realidade. Em janeiro 
de 2017, juntamente com um grupo do Núcleo de 
Missões do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo, Campus Engenheiro Coelho (UNASP-EC), 
viajamos para o Oriente Médio.  

 
A experiência no Líbano foi incrível, pois esse pequeno 
país, além de estar localizado na chamada janela 
10/40, região do mundo com a menor quantidade de 
cristãos, sendo ¼ da sua população composta por 
refugiados. Devido a isso, trabalhamos em um projeto 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia com crianças 
refugiadas sírias, no The Advenstist Learning Center 
(Centro Adventista de Aprendizagem). Trata-se de uma 

escola onde 
essas 
crianças têm 
a 
oportunidade 
de estudar e 
também 
aprender o 
inglês, num 
sistema 
conhecido 
como 
educação 
informal, já 

que esses alunos têm muita dificuldade de ter acesso 
às escolas públicas libanesas.  Além de ajudar nas 
aulas e realizar atividades recreativas com as crianças, 
coloquei em prática o pouco que sabia da odontologia. 

Administrei palestras em inglês sobre prevenção para 
todas as faixas etárias, algumas vezes sendo 
necessária a tradução para o árabe. Posso dizer que 
nunca vi crianças tão empolgadas com uma palestra de 
prevenção, chegando até a receber beijos e abraços 
durante minhas explicações. Após a palestra, foi 
realizada a escovação supervisionada com o Kit de 
higiene bucal  que doamos para cada criança.  

 
Outra experiência que me marcou foi nossa visita a uma 
das casas dos refugiados, que vivem em extrema 
pobreza. O pai de umas das crianças, ao descobrir que 
eu cursava odontologia, me entregou uma lanterna e 
pediu para eu examinar a boca dele. Devido à condição 
bucal, ele não conseguia se alimentar direito, 
consequência da imensa dor que sentia nos dentes. 
Isso fez com que ele perdesse muito peso, somado a 
uma suspeita de 
câncer. Eu 
sabia que não 
poderia fazer 
nada. Só pude 
constatar o 
quanto aquele 
local, e 
principalmente 
aqueles 
refugiados, 
precisavam de 
profissionais da 
odontologia 
dispostos a servir.  

 
Depois dessa experiência voltei para o Brasil com o 
desejo de aprender cada vez mais e de dar o melhor de 
mim na faculdade, para um dia poder voltar àquele local 
e ajudar de verdade aquelas pessoas. Se eu posso 
contar inúmeras experiências apenas do pouco tempo 
em que passei lá, imagina uma vida inteira dedicada à 
missão. Essa experiência aumentou o meu desejo de 
utilizar minha profissão para servir ao próximo não 
importa onde eu estiver, seja aqui ou além-mar. O 
principal, afinal de contas, é levar o amor de Deus para 
cada pessoa que eu puder. Então, convido você, 
estudante de odontologia, a ter uma experiência como 
essa, e tenho certeza de que sua vida irá ganhar um 
proposito a mais.  

Futura Dentista, cont. na página  7 

Por: Nahida Sarhan 
Estudante de Odontologia do Terceiro Ano 

da Faculdade Adventista da Bahia.  
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Globalmente, existem mais de 100 clínicas odontológicas adventistas do sétimo 
dia, e algumas delas podem se beneficiar da sua experiência e colaboração. 

 
Aqui estão algumas das oportunidades atuais 

 
Serviço a longo prazo 

Kinshasa, República Democrática do Congo 
Clínica Odontológica da IASD precisa de um missionário odontológico adventista. Esta clínica na 
capital da República Democrática do Congo tem o potencial de atrair as pessoas mais influentes e 
exigentes do país. Um dentista com habilidade, visão e espírito de aventura, pode fazer uma tremenda 
diferença no trabalho de Deus nesta área. 
 
Clínica Odontológica da IASD do Saipan  
Em 2018 será preciso um dentista que se comprometa por cinco anos na ilha paradisíaca do Saipan. 
A posição de Diretor Odontológico é 
uma boa opção para um líder experiente. A clínica do Saipan é uma das mais vibrantes e 
consistentemente eficaz no sistema odontológico adventista, onde uma série de profissionais 
qualificados trabalham juntos. 
 
Clínica Adventista do Guam 
A ativa policlínica odontológica do Guam, é um lugar muito agradável e gratificante para 
passar alguns anos fornecendo atendimento odontológico necessário, e trabalhando com 
profissionais afins. Guam é uma bela ilha do Pacífico, nas Ilhas Marianas do Norte. 
 
Grenada 
Dentistas empreendedores serão em breve necessários nesta clínica odontológica adventista recém-
reconstruída, renovada e equipada, na Ilha de Grenada. 
 
Glie, Togo 
Precisa de um dentista voluntário que possa servir durante vários meses, de preferência um ano, com 
quarto, equipe e salário fornecidos. 
 

Serviço Voluntariado de Curto Prazo 
Yaoundé, Camarões 
Esta clínica odontológica funciona a quarenta anos. Todos os dentistas são de Camarões, mas eles 
gostariam de ter um voluntário que se auto-suporte 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. 

 
Missão na União do Burundi - 6 a 21 de julho de 2018 - 4 Encontros de Acampamento Médico em 4 
Grandes Cidades no país central da África, Burundi - para mais informações contate Dany Ntihabose, 
União do Burundi, Diretor dos Ministérios da Saúde, via e-mail ntihdany@yahoo.fr 

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 

mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%2020GADC%20Newsletter
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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  

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, MBA 
Assistente Superior 
Administrativo para Dr. Doyle 
Nick 

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

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

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

Conexão Global Odontológica Adventista é um boletim online 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 vai conectar dentistas adventistas, a igreja adventista, e o programa de 
missões odontológicas.   

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

