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Missão Global Com Um Sorriso
Eldon E. Carman
oS últimos anos, o número das
clínicas dentárias adventistas
espalhadas no mundo ultrapassou a
casa dos 100. Localizadas em cidades ou em áreas rurais, estas clínicas
são dirigidas por dentistas locais que
com dedicação servem seus compatriotas, bem como por dentistas missionários formados na Argentina,
Austrália, Brasil, Cuba, Inglaterra,
Holanda e Suécia. Realmente, os
dentistas adventistas tomaram a sério
o conselho que diz: "invista seu
dinheiro em sua boca."
Esses homens e mulheres profissionais estão na vanguarda da Missão Global. Na Swazilândia (África),
dentistas estão desbravando novos
campos missionários ao conduzir clínicas móveis às escolas rurais. Ao
mesmo tempo que verificam as cáries das crianças, eles estabelecem
contactos amistostosos com as pessoas, preparando o caminho para
evangelistas que virão depois.
Por causa do relatório positivo do
trabalho dentário no Quênia, o pequeno país islâmico de Djibouti nos
convidou para dar-lhes assistência
dentária. Eles ofereceram o terreno
para uma clínica e casa para o dentista r~.sidente. Esse dentista será o
primeiro obreiro adventista no país.
Em seguida, veio um pedido semelhante da Somália, país vizinho
localizado ao sul de Djibouti. Assim, os dentistas foram os pioneiros
nestes dois países da Divisão da
África Oriental que até então ainda
não tinham sido penetrados pela
mensagem adventista.
Dentistas na Coréia pregam o
evangelho em equipes. Nos fins-desemana os dentistas e suas esposas
visitam as aldeias à volta de Seul.
Enquanto o grupo da parte técnica se
instala ao ar livre a fim de tratar dos
inúmeros dentes cariados, a outra
parte instala seus flanelógrafos e
conta histórias da Bíblia às crianças.
Evidentemente, esse método tem tido resultados excelentes, porque
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pouco tempo depois o pastor ou
obreiro bíblico começa a acompanhar a equipe dentária a fim de
distribuir lições bíblicas. Essas
clínicas dentárias de fins-de-semana
foram o instrumento vital no estabelecimento de novas igrejas em lugares onde ainda não existia uma
presença adventista.
Um dentista adventista da Indonésia inclui em seu orçamento anual
planos para uma série de conferências. Ele mesmo faz as conferências,
e ao final deixa uma igreja construída e uma nova congregação organizada.
Pessoas de influência também notam a dedicação e a qualidade dos
serviços dos dentistas adventistas
através do mundo. Recentemente, o
chefe médico do Departamento de
Estado e Serviço Exteriores dos
Estados Unidos disse estar a par do
trabalho dos dentistas adventistas em
várias partes do mundo. Ajuntou
ainda que envia todos os membros
de seu pessoal em Beijing para
serem tratados na clínica dentária do
Hospital Adventista de Hong Kong.
O Presidente do Malawi, H. Kamuzu Banda, está tão impressionado
com o cuidado dentário que providenciamos a seu país, que doou
pessoalmente uma soma considerável
para a construção de uma clínica na
nova capital, Lilongwe.
Porque as clínicas dentárias podem
providenciar serviços aos diplomatas, oficiais do governo, administradores e pessoas das altas camadas
sociais nas metrópoles do mundo,
elas podem cobrir suas despesas de
funcionamento em pouco tempo. Receitas provenientes de clientes
abastados são usadas para o tratamento de clientes pobres, que de
outra maneira não teriam possibilidades financeiras para isso. Dessa
maneira, tanto as clínicas móveis
quanto aquelas que estão localizadas
no mato ou nas aldeias, são subvencionadas pelo trabalho das clínicas
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metropolitanas. Nenhum paciente é
rejeitado por não ter dinheiro para
pagar.
Entretanto, conseguir enviar dentistas ao campo missionário tem sido
mais difícil. Recentemente, mudanças nos regulamentos de Hong
Kong, Taiwan e Tailândia, requerem
que exames sejam feitos na língua
local. Isso toma quase que impossível para que os dentistas estrangeiros, ou aqueles que se formam no exterior, possam trabalhar
nesses países. Dificuldades também
estão aparecendo nas Filipinas, mas
com a ajuda de Deus a missão médica vai continuar.
A Associação Nacional dos Dentistas Adventistas do Sétimo Dia
(NASDAD) tem apoiado grandemente o programa dentário missionário.
Essa organização norte-americana
tem constantemente providenciado
suporte financeiro para esse projeto
da igreja. No decorrer dos últimos
anos, NASDAD doou mais de
US$200.000 para projetos dentários.
Na convenção da NASDAD no outono de 1990, a organização contribuiu com US$13.500. Metade
dessa soma foi designada para
modernizar o equipamento dentário
das clínicas na América do Sul.
Muito já foi feito desde 1974,
quando a primeira clínica dentária
missionária foi estabelecida em Caracas, Venezuela. Muitos dentistas
missionários seguiram os passos do
Dr. Harry Slough, que estabeleceu
uma missão em Shanghai (China) em
1948. O programa dentário missionário é apenas um exemplo de como
cristãos dedicados podem usar seus
conhecimentos no serviço dAquele
que enviou seus seguidores "a pregar o reino de Deus, e a curar os
enfermos" (Lucas 9:2).
Tem o leitor interesse em saber mais sobre
esse progrOtnll missionário? Entre em contato
com Eldon E. Carnum. D.D.S•• Health and
Temperance Department, 12501 Old Columbia Pile, Silver Spring, Maryland 209046600. EUA.

