
Missão Laguna Negra  
 Prelazia de Lábrea   

 

Projeto Igreja-irmã 



Origem do Projeto 

 Em janeiro 2007, ao realizar uma visita à Casa de 

Missão que a Comunidade Epifania mantinha em 

Canutama, e deparando-se com a precariedade da 

saúde dos ribeirinhos, a fundadora da Comunidade, 

Doris Pereira de Almeida, sentiu a inspiração de iniciar 

um trabalho direcionado especificamente à população 

ribeirinha através de um Barco Hospital que percorreria 

a calha do Rio Purus, afim de que esta mesma 

população pudesse receber atendimento médico e 

odontológico. 

 

Uma inspiração... 



Concretização do Projeto 

Assim, esta inspiração é partilhada e 
apresentada a D. Jesus, bispo da Prelazia de 

Lábrea, que acolheu a proposta com certo 
ceticismo.  

A partir de então inicia-se o processo de 
elaboração de um projeto a ser encaminhado a 

uma Instituição da Itália para aquisição da 
embarcação. 

Durante o tramite de aprovação de tal projeto, D. 
Jesus viaja em férias para sua cidade natal na 

Espanha, e tem a grande surpresa de encontrar 
um médico que estava disposto a lhe fazer a 

doação de um Barco Hospital equipado com um 
consultório médico e outro odontológico. 

Percebeu então que o projeto era de Deus e 
acabou seu ceticismo, aceitando a doação do 

barco.  

 



...andamento do Projeto 

...Pouco tempo depois, a Comunidade 
Epifania, ao saber da aquisição do barco, 
consegue alterar o objetivo do projeto e 

encaminha à Itália, que prontamente 
aprova, direcionando a verba para a 

manutenção e compra de alguns 
equipamentos que ainda faltavam para 

implementar o Barco Hospital. 

Em setembro de 2007, o Dr. Manuel 
Gimeno em pessoa leva o Barco Laguna 

Negra desde Manaus até Lábrea, 
fazendo a doação do mesmo à Prelazia 

na pessoa de Dom Jesus Moraza. 



Entidades Parceiras: Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea /         

   Pauini/Canutama / Tapauá - AM   -  Emescam - ES 

Coordenação do Projeto:  Comunidade Epifania  

      Colaboradores:  

 Dr. Manuel Jimeno – Soria – Espanha (Doação do barco) 

 Paróquia dela SS. Trinitá di Rivarotta di Teor  (Manutenção do barco) 

 Diocese de Santo André - SP (Ajuda econômica...) 

 Diversos: profissionais voluntários, ajudas econômicas 



Objetivo Geral 

O serviço da Caridade  

                     e da Esperança 



 Prelazia de Lábrea  

 
Está situada no centro-sul ocidental do 

Estado do Amazonas e pertence ao regional 

Noroeste da CNBB. Quatro municípios com 

uma extensão territorial de 232.240,0Km², 

quase o tamanho do estado de São Paulo. A 

Prelazia é composta por quatro paróquias: 

N. Sra. de Nazaré (Lábrea), São João 

Batista (Canutama), Santo Agostinho 

(Pauini) e Santa Rita (Tapauá) e uma área 

missionária (entre Canutama e Tapauá).  

Prelazia de Lábrea População Extensão 

                      Total 78.832 habitantes 230.642,23 Km² 

                             Urbana 41.123         “ 

                                Rural 37.709         “ 

Distância                   Em linha reta                  Pelo rio Purus 

Lábrea-Manaus             820 Kms.                          1.800 Kms. 

Canutama-Manaus        650 Kms.                          1.600 Kms. 

Tapauá-Manaus             400 Kms.                             900 Kms. 

Pauini-Manaus            1.400 Kms.                          3.000 Kms. 

Área de atendimento 



Viagem Pauini à Tapauá 
24 de maio a 08 de agosto de 2014 



Foram atendidas 223 comunidades 
ribeirinhas e aldeias indígenas com consultas 
médicas ambulatoriais, emergência e 
odontológicas. 

Cada equipe  
atendeu 

durante 15 
dias...sendo 

trocada a 
cada 

Município.  





1ª. Equipe: 

Paróquia Santo 

Agostinho - Pauini 

Dr. Tiago 
Médico 

Dra. Mariele 

e Marli 
Dentista e 

auxiliar 

Dr. Felippe e Géssica 
Dentista e auxiliar 

Patrícia 
Téc. Enfermagem 

Enfermeiro 

Carlos 

Alexandre 

Enfermeira 

Andréa 

Frei Antônio 

Missionário Júnior 

Missionária 

Eliana 



2ª. Equipe: 

Paróquia N. Sra. 

de Nazaré - Lábrea 

Dr. Gabriel 
Médico 

Dra. Jane e 

Marilene 
Dentista e auxiliar 

Romilda  
Téc. em enfermagem 

Rafael 
Microscopista 

Enfermeira 

Poliana 

Enfermeira  

Francine  Enfermeira  

Vânia 

Enfermeiro 

Lucas  

Ir. Itárica e 

Eliana 



3ª. Equipe: Paróquia 

São João Batista - 

Canutama 

Dr. Ricardo 

Médico e 

seminarista 

Enfermeira 

Poliana 

Enfermeira  

Franciele 

Telles (Ass. Dentista e 

Amelinha (missionária) 

Dra. Élia (dentista) e 

Rosângela (missionária) 

Seminaristas 

Ronaldo e Evandro 

e Rosângela 

Pe. Antônio 

e D. Jesus 

Dra. Élia e 

Telles 



4ª. Equipe: 

Paróquia Santa 

Rita de Cássia - 

Tapauá 

Dr. Manoel (médico) Nuria 

(jornalista) e Frei Miguel 

Frei Miguel 

Ir. Gertrudes, 

Oblatas 

Dra. Sandra 

(dentista) 

Rosângela 

missionária 

Epifania 

Dr. Manuel e Sebastião (téc. 

Enfermagem) 

Elton - CPT 

Dra. Sandra e Telles 



Arquidiocese de Vitória:  
“uma Igreja em permanente estado de missão”. 

 
Parte da coleta solidária do Projeto Igreja-irmã de Lábrea 

que aconteceu em agosto de 2013, foi destinada para os 
custos da Missão Laguna Negra. 

Missionárias da Comunidade Epifania, Seminaristas  

da Arquidiocese de Vitória e dentista voluntária. 

Ir. Itárica, Agostiniana Recoleta 



•  

Composição da Equipe Voluntária: 

 

•04 Médicos 

• 05 Dentistas 

• 07 Enfermeiros 

• 03 Técnicas de Enfermagem  

• 03 Técnicos em saúde bucal 

•01 Microscopista(teste malária)  

• 02 Comandantes 

• 01 Cozinheira 

• 03 Padres 

•01 Bispo 

•03 Seminaristas 

• 07 Missionários leigos 



Atividades Realizadas: 

Louvor e Missa  

Consulta médica com exame clínico, 
aferimento de pressão arterial, administração e 
fornecimento de medicamentos; 

Tratamento odontológico (extrações, 
restaurações, profilaxia, consultas e palestras 
preventivas sobre higiene bucal; 

Curativos e atendimentos emergenciais com 
administração de medicamento endovenoso e 
intramuscular;  

Visitas domiciliares com atendimento de 
oração; 

Atendimento domiciliar a idosos 



As 

Comunidades 

vizinhas 

chegavam até 

o barco 

através de 

canoas.... 

Comunidade aguardando atendimento 



Outras comunidades era 

preciso buscar com a 

voadeira...não tinham como 

chegar... 



A importância do 
trabalho de 

prevenção através 
de palestras para a 

Comunidade.  



Consultório Médico e 

Enfermagem 

Consultório 

Odontológico 

Exame com 

microscópio 

Comunidade Epifania 

2.896 atendimentos com: 

Puericultura, orientações 

básicas de saúde, 

atendimento médico 

(anamnese, exame físico, 

diagnóstico clínico e 

prescrição). 

Verificação de pressão 

arterial, triagem, curativo, 

mensuração, puericultura, 

atendimento pré-natal, 

teste de glicose, orientação 

de planejamento familiar, 

visita domiciliar. 

 Encaminhamentos para 

exames em Pauini, Boca do 

Acre e Rio Branco, Lábrea 

e Manaus. 

 

1.643 

procedimentos 

com: 

  Exodontia, 

restaurações, 

profilaxia, 

aplicação de flúor, 

raspagem 

periodontal, 

exames clínicos, 

selamento,  

urgências, 

verificação de 

pressão arterial 

 Palestras 

preventivas de 

saúde bucal para a 

comunidade. 

56 exames com 

verificação de 

lâmina para 

malária e 

filária. 

Diagnóstico de 

13 filárias e 02 

malárias 

Organização e coordenação 

dos trabalhos diários com 

orientações à população e 

direcionamento aos serviços 

oferecidos; administração 

das atividades internas e  

preparação da 

Celebração da Eucaristia, 

da Palavra, visitas às 

famílias, atendimento de 

oração individual e 

comunitária. 

DADOS QUANTITATIVOS 



Depois de um dia de 
trabalho....é hora de 

agradecer a Deus 
através da 

celebração da 
Eucaristia e do 

louvor... onde nos 
reunimos como 

irmãos. 



 
“Se a Igreja inteira assume o dinamismo missionário, há de 
chegar a todos, sem exceção. Mas, a quem deveria privilegiar? 
Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito 
clara: não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos 
pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados 
e esquecidos, «àqueles que não têm com que te retribuir»” (Lc 
14, 14).  Evangelli Gaudium,48 
  

 



...MANIFESTAÇÃO DA GLÓRIA DE DEUS 

“PASSOU FAZENDO O BEM” (At 10, 38) 

                     O livro dos Atos dos Apóstolos relata o encontro de Pedro com o centurião Cornelio, seus 

parentes e amigos, em Cesareia. Pedro apresenta Jesus como o ungido por Deus, “que passou fazendo o 

bem e curando a todos...”. Este poderia ser o retrato da missão realizada durante dois messes e médio no rio 

Purus, na prelazia de Lábrea-Amazonas, pelo barco “Laguna Negra”: “Passou fazendo o bem”. 

                    O barco “Laguna Negra” é um barco preparado para que um médico e um dentista possam 

atender as populações ribeirinhas. O barco foi uma doação do doutor Manuel Jimeno, médico espanhol, para 

a prelazia de Lábrea. Este ano a comunidade “Epifania”, da Igreja-Irma de Vitória-Espirito Santo, 

programou  diferentes equipes médicas que acompanhariam a missão e a campanha de recolhida de 

medicamentos. Os doutores eram apoiados por dois enfermeiros, uma equipe paroquial que conhecia as 

comunidades e as famílias e facilitava o trabalho, e a equipe de manutenção do barco. 

                  Em Tapauá, o barco da paróquia,  “Santa Rita”, subiu o Purus, durante dez dias, celebrando nas 

comunidades, ao encontro do “Laguna Negra”, e avisando  o dia que a equipe médica encostaria em cada 

comunidade. Os olhos dos ribeirinhos brilhavam quando escutavam a boa noticia. Acreditavam que era 

verdade porque era o padre que estava falando, porque nunca tinha encostado uma equipe médica em suas 

comunidades. Até para aplicar a vacina a uma criança, atualmente, tem que viajar dias em canoa para 

chegar até o hospital e assim não dar motivos para perder a “bolsa família”; ou pedem carona de algum 

barco pesqueiro que passa, ou, se tem algum recurso, viajam em barco de passageiros e perdem quase o 

que recebem da “bolsa família”. 

                  “Frei, mas o barco que vai vir é da prefeitura?”, perguntavam curiosos e surpresos. “Não, é da 

Igreja; é um projeto da Igreja com algumas ajudas”, respondia o frei. “Ah!, agora sim!” respondiam satisfeitos. 

                  A equipe médica era voluntária. Nas paróquias de Lábrea e Canutama o médico que atendia era 

também seminarista capixaba. Em Tapauá o doutor Manuel Jimeno, especialista em oncologia, dedicou suas 

férias na Espanha para vir e atender as famílias em suas comunidades. Durante a viagem, faleceu sua mãe. 

Mas ele veio saber só seis dias depois, pois no interior dos rios é impossível a comunicação. A dentista era a 

doutora Sandra, tapauaense, de família pobre e humilde, ficou sem pai quando era criança, exemplo de 

esforço, perseverança e luta para conseguir ser dentista. 

                    

 



As famílias das comunidades que subiam no barco para serem consultadas mostravam 

grande confiança, eram tratadas com carinho e o ambiente durante a espera parecia 

uma festa. A equipe médica tratava os pacientes com imensa ternura. Passavam manha, 

tarde e, se precisar, parte da noite, atendendo com imenso carinho, e os pacientes se 

sentiam queridos. Em duas semanas na paróquia de Tapauá, as duas últimas da viagem 

de mais de dois meses, foram atendidos mais de mil pacientes. Incluso, a equipe médica 

ia de canoa e visitava casas na beira, as vezes muitos distantes do “Laguna Negra”, nas 

quais havia pessoas doentes que não podiam se locomover até o barco. 

                 Ainda mais comovedor era quando o frei encostava nas comunidades 

evangélicas, o qual nunca tinha sido feito. As famílias evangélicas, num primeiro 

momento, ficavam surpresas e meio assustadas, olhando desconfiadas, pensando que 

teria acontecido alguma coisa grave com alguma  das famílias da comunidade. A noticia 

de que uma equipe médica estaria encostando proximamente para serem atendidos 

trazia a calma. 

                 Mas o mais “divino”, de Deus, foi quando as famílias evangélicas subiam no 

barco, eram recebidos com carinho, conversavam com a equipe, eram muito bem 

atendidos, recebiam os remédios de graça, o frei conversava com o pastor e os 

membros da comunidade enquanto esperavam, a irmã atendia com o sorriso 

permanente nos lábios... E as famílias os convidavam depois para subirem e conhecer 

suas casas, a comunidade. Um ambiente de fraternidade tinha-se criado, 

experimentando realmente que o amor une e não desune, tendo como fruto o desejo das 

famílias de que quando o frei e as irmãs passem outras vezes visitando as comunidades 

católicas, sempre encostem para as cumprimentar, dar a mão, um abraço irmão, e que 

eles quando viajem desde suas comunidades para Tapauá irão  saudar porque estavam 

muito gratos e felizes. 

                   O barco “Laguna Negra” não somente estava curando os doentes do corpo, 

de enfermidades, mas também estava aproximando os irmãos na fé, curando feridas no 

coração. Como Jesus: O “Laguna Negra “passou fazendo o bem”. 

  

Frei Miguel Angel Peralta Soret OAR 

... 



“Na generosidade dos 

missionários se manifesta a 

generosidade de Deus, na 

gratuidade dos apóstolos 

aparece a gratuidade do 

Evangelho”. DAp. 31 


