N

esta ação missionária, o leitor
vai perceber, de imediato, o
surgimento da pessoa do Camiliano,
Padre e Médico, Raul Matte, que ali
vive há 40 anos e que, merecidamente,
ganhou o Prêmio Cardeal Van Thuân
de Direitos Humanos, concedido pelo
papa Bento XVI, no Vaticano, em 10
de dezembro de 2008. Outro
destaque importante nesta missão
é a religiosa irmã Maria do Socorro,
que também, por longos anos, junto
a padre Raul e à equipe de saúde,
se dedicou a este trabalho. Com
o cenário desenhado, convidamos
o(a) caro(a) leitor(a) a fazer um
verdadeiro mergulho nesta experiência
missionária camiliana no âmbito da
saúde na Foz do Amazonas.
Para padre Raul Matte, “a motivação
para o trabalho é social e religiosa.
Cuidamos do corpo e da alma
das pessoas” – diz ele. Aos que lhe
perguntam, admirados por sua
simplicidade e seu trabalho, como
ele consegue combinar o ser padre/
religioso com o médico, ele responde,
sorrindo: “O padre Raul ajuda o
doutor Raul, e o doutor Raul ajuda o
padre Raul”.
Pe. Leo Pessini
Provincial dos Camilianos
no Brasil (2010-2013)

N

A

presente obra, Missões Camilianas
na Foz do Amazonas: a serviço da
vida e da saúde dos mais pobres e doentes,
é um relato testemunhal, em estilo de
reportagem, da atuação samaritana do Pe.
José Raul Matte, religioso Camiliano junto
a populações marginalizadas daquela parte
de nossa pátria, comumente denominada
por eles como sendo “o Brasil esquecido”,
e somente lembrada no momento das
eleições, por causa do voto! Estamos frente
a uma experiência que concretiza uma
das prioridades do quadro programático
da CRB (Conferência dos Religiosos do
Brasil) 2010-2013, qual seja: o de “avivar
a dimensão profético-missionária da Vida
Religiosa Consagrada, atuando nas novas
periferias e fronteiras, intensificando a
opção pelos empobrecidos”...

o ano em que a Igreja Católica
Brasileira, através da CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil), escolhe como tema da
Campanha da Fraternidade a grave
questão social da saúde pública –
Fraternidade e saúde pública,
tendo por lema “Que a saúde se
difunda sobre a Terra” (Eclo 38,8) –,
os Camilianos no Brasil comemoram
90 anos da chegada de seus primeiros
religiosos (1922-2012) e também 40
anos de sua presença missionária
– padres e irmãos – na Foz do
Amazonas, em Macapá (19722012). Eles se transformaram em
referência para a população local,
tanto no que se refere aos cuidados
de saúde quanto à assistência pastoral
prestados à comunidade.
Num momento em que se
busca “revitalizar” a Vida Religiosa
Consagrada frente a um desencanto
preocupante, é tão saudável constatar
que, para aqueles que estão em
missão, crise é o cansaço da faina
diária, o que existe realmente é a
alegria, o despojamento e a entrega
total ao servir. Avança-se com os
“olhos fixos em Jesus” (Hb 12,13), “movidos pelo espírito que o
consagrou e o enviou a anunciar a
Boa-Nova” (Lc 4,18).
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“Sinto-me como um barquinho solto na
vastidão do Amazonas, mas pilotado por Deus.”

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

Padre José Raul Matte
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PREFÁCIO
Leo Pessini

A presente obra, Missões Camilianas na Foz do Amazonas: a serviço da vida e da saúde dos mais pobres e
doentes, é um relato testemunhal, em estilo de reportagem, da atuação samaritana desses(as) missionários(as) da
saúde, junto a populações marginalizadas daquela parte

Atualmente, é o Provincial dos Camilianos no Brasil (2010-2013). Presidente das Organizações Camilianas Brasileiras. Presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Moral
(SBTM). Atua no programa de pós-graduação em Bioética, mestrado e doutorado em Bioética do Centro Universitário Camiliano (São Paulo, Capital). Autor de inúmeras obras no
âmbito da pastoral da Saúde e Bioética. E-mail: pessini@saocamilo-sp.br
1

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

N

o ano em que a Igreja Católica Brasileira, através da
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil),
escolhe como tema da Campanha da Fraternidade a grave
questão social da saúde pública – Fraternidade e saúde pública, tendo por lema “Que a saúde se difunda sobre a Terra” (Eclo 38,8) –, os Camilianos no Brasil comemoram 90
anos da chegada de seus primeiros religiosos (1922-2012)
e também 40 anos de sua presença missionária – padres e
irmãos – na Foz do Amazonas, em Macapá (1972-2012).
Eles se transformaram em referência para a população local, tanto no que se refere aos cuidados de saúde quanto à
assistência pastoral prestados à comunidade.
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de nossa pátria, comumente denominada por eles como
sendo “o Brasil esquecido”, e somente lembrada no momento das eleições, por causa do voto! Estamos frente a
uma experiência que concretiza uma das prioridades do
quadro programático da CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil) 2010-2013, qual seja: o de “avivar a dimensão profético-missionária da Vida Religiosa Consagrada,
atuando nas novas periferias e fronteiras, intensificando a
opção pelos empobrecidos”...
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Num momento em que se busca “revitalizar” a Vida
Religiosa Consagrada frente a um desencanto preocupante, é tão saudável constatar que, para aqueles que estão
em missão, crise é o cansaço da faina diária, o que existe
realmente é a alegria, o despojamento e a entrega total ao
servir. Avança-se com os “olhos fixos em Jesus” (Hb 12,13), “movidos pelo espírito que os consagrou e enviou a
anunciar a Boa-Nova” (Lc 4,18).
Expressamos nossos profundos agradecimentos ao amigo e jornalista Fúlvio Giannella Jr., que aceitou o desafio
de organizar este livro a partir dos relatos de mais de 350
viagens missionárias do padre José Raul Matte. Ele gentilmente se deslocou até aquela região do Brasil, para conhecer um pouco de sua realidade e entrevistar as pessoas.
Não deixa de ser uma verdadeira questão de justiça resgatar, do silêncio, a vida e as ações desses nossos irmãos
e irmãs, verdadeiros samaritanos anônimos, que tanto se
doaram para servir aos mais pobres e doentes daquela parte
esquecida do Brasil. Ao apontarmos para sua dedicação e
suas virtudes, não é de nossa alçada apontá-los como santos. É sempre muito saudável lembrá-los como simplesmente humanos, com limites e talentos, companheiros
nossos em missão, aos quais procuramos sempre apoiar.

Prefácio

Para padre Raul Matte, “a motivação para o trabalho é
social e religiosa. Cuidamos do corpo e da alma das pessoas” – diz ele. Aos que lhe perguntam, admirados por sua
simplicidade e seu trabalho, como ele consegue combinar
o ser padre/religioso com o médico, ele responde, sorrindo: “O padre Raul ajuda o doutor Raul, e o doutor Raul
ajuda o padre Raul”.

OLHANDO PARA O FUTURO
Acreditamos firmemente que a Divina Providência,
com nosso planejamento humano, nos protegerá e apontará os caminhos para vencermos tantos desafios que temos pela frente. A Província Camiliana Brasileira, neste
momento, prepara um jovem religioso formado em Medicina, a fim de que, logo, se una a padre Raul para dar
continuidade à missão. O nosso hospital, São Camilo e
São Luís, enquanto se atualiza constantemente em termos de recursos humanos e tecnológicos, não se afasta do

Prefácio
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Nesta ação missionária, o leitor vai perceber, de imediato, o surgimento da pessoa do Camiliano, Padre e Médico,
Raul Matte, que ali vive há 40 anos e que, merecidamente,
ganhou o Prêmio Cardeal Van Thuân de Direitos Humanos,
concedido pelo papa Bento XVI, no Vaticano, em 10 de
dezembro de 2008. Outro destaque importante nesta missão
é a religiosa irmã Maria do Socorro, que também, por longos anos, junto a padre Raul e à equipe de saúde, se dedicou
a este trabalho. Com o cenário desenhado, convidamos
o(a) caro(a) leitor(a) a fazer um verdadeiro mergulho
nesta experiência missionária camiliana no âmbito da saúde na Foz do Amazonas.
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atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde), no qual
estão os pobres doentes. Buscamos formas criativas de sustentabilidade, sem trair a vocação fundamental de ser um
hospital missionário! Esperamos conseguir motivar e engajar mais voluntários, não somente entre os agentes de
Pastoral da Saúde, mas também junto aos profissionais da
saúde – médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, administradores, entre outros – para que estes possam
descobrir e exercitar sua vocação samaritana.
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Enfim, que nesta porção do Brasil esquecido, onde o
“direito à saúde”, assegurado jurídica e constitucionalmente, ainda é apenas um “direito de papel, teórico”,
possamos avançar na educação e conscientização cidadã
do direito que todo brasileiro tem aos cuidados de saúde.
Não é fazer ou substituir o Estado, pura e simplesmente,
mas chamar a atenção e cobrar pela responsabilidade do
Estado, hoje inoperante e omisso perante esses brasileiros
esquecidos e vulnerabilizados em termos de cuidados de
saúde, em decorrência de causas sociopolíticas e econômicas. Precisamos construir um novo cenário, com mais responsabilidade social e recursos, com menos politicagem
e corrupção e com mais responsabilidade cidadã. É nesta
direção que temos esperança de anunciar “que a saúde se
difunda sobre a Terra” (Eclo 38,8).
Oxalá este exemplo de serviço e dedicação desperte, entre nós - e sempre mais -, o espírito missionário profético de serviço samaritano junto aos que mais necessitam.
Queridos padre Raul e comunidade missionária, em nome
da Província Camiliana Brasileira, agradeço a vocês por serem essa luz evangélica de generosidade e doação junto aos
“últimos da terra”, que nos remetem ao “Amor último”,
fonte e razão de nossas vidas.

Prefácio

Capítulo 1

DA MEDICINA À VIDA
RELIGIOSA E MISSIONÁRIA

“NO ÚLTIMO ANO DO CURSO
DE MEDICINA, VEIO A IDEIA
DE ME EMPENHAR AINDA
MAIS NO TRABALHO COM OS
POBRES, PRINCIPALMENTE
NA REGIÃO QUE MAIS
NECESSITAVA DE MÉDICOS.
FAZER DISSO MINHA
VOCAÇÃO. FOI AÍ QUE,
AOS 25 ANOS, RESOLVI
SER PADRE TAMBÉM”.
PADRE JOSÉ RAUL MATTE

N

Ao concluir o curso de Medicina, José Raul Matte só
tinha uma certeza: queria trabalhar e colocar seu conhecimento profissional em favor dos pobres. Foram os camilianos que avivaram nele a chama do sacerdócio e lhe
apontaram o caminho missionário, ao qual se entregou integralmente, de coração aberto.
Nesta entrevista, padre Raul fala um pouco de sua história, de como ingressou na vida religiosa e do projeto missionário que idealizou há mais de 20 anos, ao qual continua a dedicar seus dons de médico e sacerdote: as Missões
Camilianas na Foz do Rio Amazonas, em que atende dezenas de comunidades ribeirinhas do Amapá e do norte
do Pará. Uma população desamparada pelo poder público
e que encontra atendimento médico apenas por meio da
ação missionária do sacerdote camiliano.
Em sua caminhada por essas pequenas localidades espalhadas pelos rios e igarapés da Foz do Rio Amazonas,
padre Raul contou, por 17 anos, com a ajuda valiosa de
irmã Maria do Socorro Sales Moura, auxiliar de enfermagem e religiosa do Instituto Secular das Irmãs Camilianas
e Amigos dos Enfermos de São Camilo. Nascida em Trairi,
no Ceará, irmã Socorro, hoje com 67 anos, fez do caris-
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ascido em Curitiba, Paraná, no dia 5 de julho
de 1934, José Raul Matte não acalentou desde a
infância o desejo de ser padre, sonho, na época, de
muitos meninos oriundos de famílias de forte devoção
católica. Essa vocação só se revelou muito mais tarde,
aos 27 anos, quando ele, já médico formado e especializado em Pediatria, conheceu o carisma da Ordem de São
Camilo, que prega o serviço espiritual e assistencial
no campo da saúde em favor do enfermo e de suas mais
diferentes necessidades.
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“No último ano do curso de Medicina,
veio a ideia de me empenhar ainda mais no
trabalho com os pobres, principalmente na
região que mais necessitava de médicos. Fazer
disso minha vocação. Foi aí que, aos 25 anos,
resolvi ser padre também”
Padre José Raul Matte

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

ma camiliano a razão de sua existência; ela também conta,
nesta entrevista, como é dedicar uma vida inteira a um
projeto missionário.
Como vocês abraçaram a vida religiosa?
Padre Raul Matte – Quando ingressei, em 1954,
na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual
do Paraná, me comprometi com a Ação Católica e a
Juventude Universitária Católica. Sobretudo a Ação Católica era um movimento bastante ativo naquela época,
e eu, como leigo estudante, engajei-me nas atividades
que eles desenvolviam junto aos mais pobres. Então,
no último ano do curso, veio a ideia de, quando formado, me empenhar ainda mais no trabalho com eles, principalmente na região que mais necessitava de médicos.
Fazer disso minha vocação! Foi aí que, aos 25 anos, resolvi
ser padre também.
Irmã Maria do Socorro – Sou de uma família muito
pobre, do interior do Ceará, que saiu de lá para buscar
melhores condições de vida no Rio de Janeiro. Sempre
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Então a vocação pela enfermagem veio antes da vocação religiosa?
Irmã Maria do Socorro – Sim. Naquela época eu ainda pensava em ter marido, filhos, não cogitava seguir a
vocação religiosa. Minha única certeza, porém, era de
que eu queria me tornar enfermeira. Minha família,
contudo, não tinha condições financeiras para me manter numa faculdade. Então, com a ajuda das missionárias
de Jesus Crucificado, resolvi vir para São Paulo e fazer
um curso mais curto, de dois anos, para auxiliar de
enfermagem, no Hospital Beneficência Portuguesa. E foi
aí que começou a crescer em mim um questionamento:
‘Por que não me dedicar também à vida consagrada? Já
que vou fazer enfermagem, por que não ter uma vida integralmente voltada aos doentes?’. Esse pensamento foi
crescendo e fui me questionando se realmente tinha vocação para a vida religiosa, até sentir que Deus estava querendo isso de mim.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

tive grande vontade de estudar, e só pude seguir os estudos quando minha irmã, que já era religiosa, conseguiu
me mandar, aos 14 anos, para Campinas, no interior de
São Paulo, estudar com as missionárias de Jesus Crucificado. Enquanto estive ali, as irmãs descobriram que eu tinha
uma inclinação para a enfermagem, pois gostava muito de
mexer com curativos, aplicar injeções... Elas me incentivaram a seguir nessa área. E eu finalmente decidi que minha
vocação profissional seria a enfermagem ao assistir ao filme
Molokai, a ilha maldita. A fita trata da ação missionária
junto aos hansenianos, e me apaixonei pelo trabalho feito
com aquela população marginalizada.

19
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Vocês já conheciam a Ordem dos Camilianos e sabiam
de seu carisma voltado ao serviço na área da saúde?

20

Padre Raul Matte – Não conhecia os camilianos. Quando também decidi seguir a vida religiosa, deixei Curitiba e
vim para São Paulo, saber como poderia me tornar
padre secular. Não pensava em entrar para uma Congregação. Conversei, então, com dom Geraldo Majella Agnelo, hoje arcebispo-emérito de Salvador e, naquele tempo,
diretor do Seminário Teológico, e combinei meu ingresso
no seminário para dali a um ano, pois antes precisava
trabalhar como médico, em Cascavel, no interior do Paraná. Nesse meio tempo, os camilianos, que eram capelães no
Hospital das Clínicas de São Paulo, souberam, através
de uma colega minha também médica, de meu interesse
em aliar a formação médica à vida consagrada. Foi essa
colega que me sugeriu ingressar numa congregação voltada
ao trabalho pastoral no campo da saúde, atendendo, justamente, os mais humildes. Surgiu, assim, o convite para que
eu viesse a São Paulo trabalhar, inicialmente, no Hospital
São Camilo, e morar com os padres camilianos, para sentir
se realmente aquele era o caminho que queria seguir. Abracei
essa oportunidade com grande entusiasmo e, um ano depois,
em 1961, entrei para o seminário dos camilianos, vindo a me
ordenar padre em 1967.
Irmã Maria do Socorro – Terminei o curso de auxiliar
de enfermagem em 1968 e não tive condições de fazer a faculdade. Antes mesmo de concluir os estudos – e decidida
a me entregar à vida consagrada –, ingressei na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora Menina, onde fiz minha
formação religiosa. Foi quando, então, conheci o Instituto
Secular das Irmãs Camilianas e Amigos dos Enfermos de
São Camilo.

“Começou a crescer em mim um
questionamento: ‘Por que não me dedicar
também à vida consagrada? Já que vou fazer
enfermagem, por que não ter uma vida
integralmente voltada aos doentes?”.
(Irmã Maria do Socorro Sales Moura)

Padre Raul Matte – Era um projeto de Deus. Resolver me ordenar padre foi, sem dúvida, uma surpresa para
meus pais. Eles não imaginavam isso. Ainda mais porque
era filho único. No entanto, depois que entrei no seminário, ambos se entusiasmaram com a ideia e até trataram de
construir uma igreja dedicada a São Camilo bem em frente
a nossa casa, lá em Curitiba. Quando a Igreja já estava
pronta e eles imaginavam que eu fosse ficar ali, próximo
deles, fui enviado ao Amapá. Depois soube que os dois ficaram muito contentes com o trabalho missionário ao qual
me dediquei aqui.
Era possível conciliar a atividade de médico e seus
estudos como seminarista?
Padre Raul Matte – Nesse tempo, precisei suspender
um pouco a atividade médica, porque tive de fazer o seminário. Naquela época, a coisa era puxada mesmo! No
entanto, quando estava no segundo ano de Teologia, os
camilianos me mandaram para a Santa Casa de São Paulo,
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Padre Raul, sua família não estranhou a decisão de,
recém-formado em Medicina, ingressar no seminário?
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“Há comunidades que recebem a visita de
um sacerdote a cada dois ou três anos. Por
isso, para elas, é uma alegria enorme contar,
no mesmo dia, com a assistência de um
médico e de um padre”.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

(Padre José Raul Matte)
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a fim de retomar minhas atividades médicas. Fiquei alguns
anos na Santa Casa, trabalhando e retomando a Medicina,
enquanto estudava também para me formar no seminário.
Já ordenado padre, me tornei, além de médico, capelão na
Santa Casa de São Paulo, até ser transferido para o Jaçanã,
na zona norte da cidade, onde cliniquei no hospital geral
recém-aberto pela Santa Casa. Fiquei lá até 1972, quando
vim para o Amapá.
Como se deu essa vinda ao Amapá?
Padre Raul Matte – Fomos chamados a pedido de
um leigo missionário italiano, Marcello Candia, que havia construído, no final dos anos 1960, um hospital particular em Macapá. Para isso, havia vendido uma fábrica
química que herdara do pai, em Milão, empregando todo
esse dinheiro na construção e montagem do hospital, que
pretendia dedicar inteiramente ao atendimento gratuito
da população pobre. O problema era que, diante dos
problemas administrativos e financeiros que vinha enfrentando, ele não tinha mais condições de tocar adiante, sem
ajuda, sua obra missionária. Ao saber do trabalho dos camilianos na área da saúde, procurou nosso Superior Provincial,

na época o padre Júlio Munaro, pedindo nosso auxílio. Foi
aí que padre Júlio resolveu, em março de 1972, enviar a
mim e aos padres Lídio Milani (enfermeiro) e Ângelo Pascoal (administrador), para auxiliarmos o doutor Candia na
administração do hospital e no atendimento aos pacientes.

A realidade local chocou muito vocês?
Padre Raul Matte – Na verdade, encontrei o Amapá
como eu imaginava: um lugar cheio de carências e abandonado pelas autoridades. Naquela época, como Território Federal, e mesmo hoje, como Estado, é uma parte do
Brasil desprezada pelos políticos, inclusive em termos de
investimentos. A única riqueza era o manganês, [minério]
extraído da Serra do Navio, mas que não deixava nenhum
benefício em termos de melhorias para a população local.
Hoje, nem o manganês existe mais. Na área da saúde, era
uma tristeza. Apesar de o hospital ser bem aparelhado, e
de o doutor Candia contar com doações vindas de amigos
da Itália, o afluxo de pacientes era muito grande. Macapá
tinha cerca de 80 mil habitantes – hoje são mais de 400
mil – e me deparei com doenças e casos com os quais ainda
não tivera contato, como malária, tifo, tétano, ferimentos
por picadas de cobra... Também existiam muitos quadros
típicos de regiões carentes: anemia, subnutrição, vermino-
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Irmã Maria do Socorro – Sabendo das dificuldades pelas quais passava o hospital de Macapá, os camilianos queriam aumentar o número de profissionais voluntários na
área da saúde para ajudar no atendimento da população.
Foi aí que resolveram enviar para lá algumas técnicas e auxiliares de enfermagem, e foi assim que cheguei ao Amapá,
em 12 de fevereiro de 1972.
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ses, micoses etc. Felizmente, naquela época, já havia condições de me comunicar por telefone, aqui, com São Paulo
e, quando surgia algum caso em que necessitasse de maior
orientação, telefonava para meus colegas e ex-professores,
para discutir essas questões com eles e saber qual a melhor
intervenção a ser feita. Eles me ajudavam a distância. Aliás,
recebemos muito auxílio de pessoas de boa vontade. Como
não contávamos com um radiologista capaz de ler as chapas de raios-X, mandávamos as imagens para Belém, onde,
gratuitamente, e no maior espírito de colaboração, um médico especialista, o doutor Roberto Macedo, examinava o
material e elaborava os laudos.
Irmã Maria do Socorro – O maior problema estava na
carência de funcionários. Éramos 13 pessoas, todas trabalhando como voluntárias, num local de difícil acesso, onde
os suprimentos para o hospital, inclusive equipamentos
édicos, tinham de ser transportados em balsas, demorando
muito a chegar. Por conta também das dificuldades financeiras, éramos obrigados a administrar o pouco que tínhamos.
Quando os balões de oxigênio estavam quase acabando e
uma nova remessa ainda tardaria a chegar, o jeito era restringir seu uso às salas cirúrgicas e, em casos extremos, fazer
a ventilação pulmonar através de respiração boca a boca.
Quem vê o hospital hoje não imagina o que enfrentamos!
(Essa história está relatada no capítulo “Hospital Escola São
Camilo e São Luís: A concretização de um sonho”).
Como começou o trabalho missionário na Foz do
Rio Amazonas?
Padre Raul Matte – Depois de entregar, em 1975,
a administração do hospital integralmente aos camilianos,
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“Para mim, trabalhar com os
hansenianos foi a realização de um
sonho, o sonho que me fez escolher a
enfermagem como vocação profissional”.

o doutor Marcello Candia resolveu iniciar um novo trabalho
missionário de atendimento aos hansenianos, uma comunidade muito grande aqui no Amapá, vítima de todo tipo
de discriminação e que não recebia tratamento adequado. Resolvemos, então, acompanhá-lo nessa iniciativa e,
para isso, contamos com a ajuda da Associação Cruz de
Malta, que doou, para o projeto, um barquinho com o
qual conseguíamos alcançar as comunidades do interior
do Amapá e do norte do Pará, onde viviam muitos portadores de hanseníase.
Irmã Maria do Socorro – Para mim, trabalhar com os
hansenianos foi a realização de um sonho, o sonho que
me fez escolher a enfermagem como vocação profissional.
Nossa atividade consistia em detectar novos casos e convencer os doentes a seguir o tratamento. No entanto, um
decreto do governo proibiu hospitais particulares de atender os hansenianos, que, a partir de então, só poderiam ser
tratados pelo poder público.
Padre Raul Matte – Isso ocorreu em 1986. Diante de
uma resolução do governo, impedindo que hospitais particulares tratassem de doentes de tuberculose e hanseníase,
as entidades interessadas deveriam ajudar diretamente as
organizações estatais. No entanto, diante dos desmandos
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(Irmã Maria do Socorro Sales Moura)
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“Enfrentamos grandes desafios.
Quando olho para trás e vejo o que foi
construído com a graça de Deus, sinto
meu coração feliz por haver contribuído
modestamente nessa caminhada”.
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(Irmã Maria do Socorro Sales Moura)
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ocorridos, a Ordem de Malta rompeu com o governo e
voltou, a partir de 1990, a nos assessorar num trabalho
assistencial, extra-hospitalar, visando, além da assistência
aos hansenianos, a cuidar da saúde da população em geral.
Isso porque, durante as viagens que fiz para o tratamento
dos hansenianos, tive contato com uma população ribeirinha completamente privada de atendimento médico e
espiritual. Eram problemas que permaneciam ignorados e
atendimento médico praticamente inexistia. Ainda hoje, o
médico só aparece raramente, em geral em época de eleição, carregado por algum político em busca de votos.
Foi assim, para dar resposta a essa realidade, que surgiu, em meados de 1989, o projeto Missões Camilianas
na Foz do Rio Amazonas. Resolvemos utilizar o barquinho, os recursos financeiros da Cruz de Malta e o apoio da
Ordem Camiliana para atender essa população ribeirinha do Amapá e do norte do Pará, promovendo assistência médica – principalmente de caráter preventivo –
e espiritual às comunidades carentes do Amapá e norte
do Pará. Para justificar nossas atividades e prestar contas
do trabalho à Cruz de Malta, passei a elaborar um relató-

rio de viagens que hoje, quase 22 anos depois, já ultrapassou 350 edições.

Padre Raul Matte – Nós chegávamos e procurávamos
um local para atender a população. Como no início não
existiam postos de saúde nessas comunidades, o jeito era
encontrar abrigo na capela ou na casa do líder comunitário.
Apesar de tratar dos problemas imediatos de saúde daquela
população, nossa intenção era promover um trabalho preventivo, que melhorasse a qualidade de vida e diminuísse os focos de doenças. Assim, além das consultas clínicas,
orientávamos quanto à construção de sanitários com fossas;
insistíamos para que eles tratassem a água consumida, evitando problemas de diarreia, muito comuns, e procurassem
uma alimentação mais variada e saudável, com a plantação
de hortas, pois a comida do ribeirinho é extremamente pobre, sendo feita apenas à base de peixe, farinha e açaí, o que
provoca deficiências vitamínicas e graves quadros de desnutrição. Também dávamos as consultas e encaminhávamos
os casos mais graves para serem tratados, de graça, em nosso hospital. Além, é claro, de acompanhar o tratamento de
algum hanseniano que vivesse naquela comunidade.
Irmã Maria do Socorro – Na parte da manhã, enquanto padre Raul fazia suas consultas, eu era responsável pela
aplicação de flúor nos dentes das crianças e por dar a elas
orientações de higiene bucal. Em seguida, realizava os exames dermatológicos, para verificar a existência de novos
focos de hanseníase e, com as mulheres, fazia a coleta de
material ginecológico do colo do útero, averiguando a presença ou não de alguma doença grave, como câncer. De-
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Como eram feitos esses atendimentos?
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pois, no período da tarde, padre Raul e eu ministrávamos
alguma palestra de medicina preventiva ou de fitoterapia,
ensinando-os a preparação e utilização de remédios caseiros. Graças ao trabalho do padre Raul, atualmente muitos
desses locais já contam com postos de saúde construídos
com o auxílio dos camilianos. Em vários deles, há também
agentes de saúde formados no hospital dos camilianos, que
se responsabilizam por fazer o acompanhamento de saúde em suas comunidades. Algumas prefeituras, vendo os
resultados desse trabalho missionário, acabaram assumindo a administração dos postos de saúde e empregando os
agentes. Passaram a fornecer também, por meio dos agentes comunitários, o hipoclorito de sódio para o tratamento da água consumida pelos ribeirinhos, o que diminuiu
muito os casos de diarreia que castigavam, sobretudo, as
crianças, e sulfato ferroso como complementação de ferro.
Padre Raul Matte – É bom ressaltar que, no caso dos
exames ginecológicos preventivos, contamos com a ajuda
inestimável do doutor Antônio Plácido Pereira, que tem um
laboratório de anatomia, patologia e citopatologia em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Até hoje é ele quem,
gratuitamente, nos envia o kit de coleta e realiza as análises
do material colhido, devolvendo os resultados. Quando são
detectados casos graves, eu e a irmã Socorro pedimos, através do programa de rádio Saúde para todos, que mantemos
domingo pela manhã, na Rádio Difusora, que a pessoa se
dirija a Macapá e faça o tratamento no hospital.
E quanto ao atendimento espiritual?
Padre Raul Matte – Esse, para mim, é o momento mais
importante da visita! Ao final da tarde, depois dos atendi-
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“Que surjam novas vocações que alimentem
o carisma camiliano e continuem a atender,
tanto na esfera material como na espiritual,
esse povo tão sofrido do interior do Brasil”.

mentos e das palestras, coloco-me, como padre, para ouvir
as confissões, celebrar a Missa e dar a Eucaristia àquelas
pessoas, esquecidas do mundo. Como nessas comunidades – e são dezenas delas – só se chega de barco, e depois
de muitas horas de viagem, a presença do padre é rara. Há
vigários responsáveis por aquela região, mas pelas distâncias e dificuldades de locomoção existem comunidades que
recebem a visita de um sacerdote a cada dois ou três anos.
Por isso, para elas, é uma alegria enorme contar, no mesmo
dia, com a assistência de um médico e de um padre.
O senhor também atende, como médico, as comunidades indígenas da região?
Padre Raul Matte – Sim. Como conhecia a encarregada da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) aqui no Estado, perguntei a ela se havia interesse em que atendêssemos também as comunidades indígenas do Amapá, e ela
concordou. Então, de forma gratuita, passamos a atender
esses povos, que contam aqui com etnias que nem mesmo
falam o português. Com isso, levamos nossas consultas até
a região do Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, aonde íamos de avião. Os índios sempre nos receberam
muito bem e não ofereceram resistência às consultas, mesmo porque sempre respeitamos a cultura deles. Só a irmã
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(Padre José Raul Matte)
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Socorro teve certa dificuldade, no início, por conta dos
exames ginecológicos.
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Irmã Maria do Socorro – Para obter permissão para
a coleta do material no exame de papa-nicolau, tivemos
que passar por várias etapas. Aquele certamente era um
exame estranho para eles. Por isso, primeiro era preciso
conversar com o líder da tribo, explicar como é feito o
procedimento e por que era importante para a saúde das
índias. Depois ele se reunia apenas com os homens da comunidade e repassava as informações que eu tinha dado.
Em seguida, era convidada a falar apenas com os homens
reunidos em grupo e explicava de novo todo o procedimento. Eles, então, conversavam com as mulheres e, no
caso de todos concordarem, permitia-se a coleta. Na verdade, pouco a pouco, todas passaram a fazer os exames
ginecológicos preventivos.
Não havia restrições das autoridades pelo fato de vocês,
sendo religiosos, poderem atuar naquelas comunidades?
Padre Raul Matte – Como lhe disse, nós respeitávamos a cultura das comunidades indígenas, mas não deixávamos de dar nosso testemunho cristão, inclusive através
daquele trabalho voluntário e da celebração da Missa, que
para eles é um ritual bastante interessante. Realmente, a
Funai (Fundação Nacional do Índio) não permite o acesso
de padres, pastores e outros religiosos às aldeias, por temer
qualquer tentativa de catequese ou proselitismo religioso,
mas o único médico que ela conseguiu levar para lá era
também padre, assim não houve outra saída. E, da nossa
parte, pudemos dar testemunho médico e também cristão,
mas sem forçá-los a nada.

Irmã Maria do Socorro – Para mim representou toda
uma vida. Cheguei ao Amapá com 27 anos e saí de lá com
67. Foi uma lição, um constante aprendizado ter participado da obra camiliana e partilhado sofrimentos e alegrias
com aquele povo sofrido. Quando fui chamada, não fazia
nem ideia de onde o Amapá se situava no mapa. Fui de
coração aberto, sem saber aonde ia, o que iria encontrar e
o que iria fazer. Fui com o espírito missionário. E foi também um sonho que se tornou realidade: o sonho de trabalhar com os hansenianos. O hospital estava no começo, e
hoje se tornou uma referência no Estado. Depois, foram
17 anos trabalhando no barco, atendendo as comunidades
ribeirinhas e recebendo delas uma enorme gratidão. Enfrentamos grandes desafios. Quando olho para trás e vejo o
que foi construído com a graça de Deus, sinto meu coração
feliz por ter contribuído modestamente nessa caminhada.
Padre Raul Matte – Só posso dizer que ainda há muito
o que fazer e, de minha parte, estou disposto a continuar
nosso trabalho até quando Deus quiser. E que ele continue
a ser realizado, mesmo que a irmã Socorro e o padre Raul
já não estejam mais por aqui. Que surjam novas vocações
que alimentem o carisma camiliano e continuem a atender, tanto na esfera material como na espiritual, esse povo
tão sofrido do interior do Brasil.
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O que representa, para vocês, essa experiência missionária?
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Capítulo 2

NOS CAMINHOS
DO PADRE RAUL

“HÁ COMUNIDADES QUE
RECEBEM A VISITA DE
UM SACERDOTE A CADA
DOIS OU TRÊS ANOS.
POR ISSO, PARA ELAS, É
UMA ALEGRIA ENORME
CONTAR, NO MESMO DIA,
COM A ASSISTÊNCIA
DE UM MÉDICO E DE
UM PADRE”.
PADRE JOSÉ RAUL MATTE

Macapá, 20 de setembro de 2011.

Para chegar a algumas delas, é necessário penetrar rios e
igarapés menores, em viagens que, sem contar os contratempos provocados pela “maresia” – nome dado à agitação provocada nas águas por fortes rajadas de vento ou tempestades
–, chegam a durar mais de 10 horas. Hoje, com uma embarcação de motor mais potente, as incursões ficaram mais “curtas”. “No barco antigo, levávamos até 12 horas para chegar às
comunidades mais distantes” – garante José Paulo Machado
Lobato, piloto do São João Batista II, que há 15 anos conduz
padre Raul Matte em suas viagens missionárias. Para navegar
com segurança, Paulinho conta, além da própria experiência,
com um sonar, para localizar bancos de areia e enormes e
traiçoeiros troncos de árvores submersos nas águas do rio.
Nem sempre, porém, é possível evitar o acidente, como
conta padre Raul em seu relatório de viagem de 3 de abril
de 2005. “Algumas comunidades que se localizam ao longo do Amazonas - e principalmente as que estão mais per-
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ão 6h50 quando o barco São João Batista II deixa o ancoradouro do Igarapé Fortaleza, na divisa das cidades
de Macapá e Santana, no Amapá, para ingressar na enorme baía formada pela Foz do Rio Amazonas. O destino
são duas comunidades localizadas no norte do Estado do
Pará – Maniva e São Sebastião da Ilha da Fartura –, onde
o padre camiliano e médico José Raul Matte, de 77 anos,
e a irmã Maria do Socorro Sales Moura, de 67, darão continuidade a uma rotina missionária que já dura mais de 20
anos: oferecer atendimento médico e espiritual à população ribeirinha que habita diversas comunidades esparramadas pelas margens da Foz do Rio Amazonas.
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to da foz - dependem das marés para serem alcançadas.
Foram estas que escolhemos para a 242ª missão, pois já
as visitamos há três anos. Elas situam-se nas ilhas do Pará,
bem em frente da baía de Macapá, a uma hora e meia de
barco. Já estávamos bem perto da costa da ilha, quando
um pau perdido, entre tantos, bateu na palheta e partiu
uma das hélices do leme. Ficamos à deriva entre o balançar
das ondas, mas, com o que sobrou, atingimos logo a beira para a devida substituição. Sim, para tanto, precisamos
andar preparados, ainda mais nesta fase em que as grandes
águas carregam os entulhos da floresta e o rio se torna muito marcado por galhos, troncos, árvores inteiras e até ilhas,
às vezes com animais, flutuando para o mar. É um tempo
bastante perigoso para a navegação à noite” – registrou.
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Estendendo o olhar para as margens distantes do Amazonas, impossível não pensar no risco de morte que se corre
caso o barco não se mantenha em pé sobre as ondas formadas
pela maresia. Hoje, porém, a viagem segue calma. A maré
alta e a ausência de vento deixam a superfície do rio lisa, permitindo que o barco, impulsionado pelo motor de 149 cavalos de potência, ganhe velocidade com segurança. Mais do
que no sonar, Paulinho confia mesmo na proteção de Nossa
Senhora dos Navegantes, cuja imagem viaja ao seu lado, e no
terço que mantém enrolado na direção da embarcação. Antes
disso, Padre Raul, a caminho do porto, já havia puxado a Ave
Maria, pedindo proteção aos viajantes. Além de padre Raul,
de irmã Maria do Socorro, de Paulinho Lobato e de mim,
compõem o grupo Raimundo Colares de Oliveira, o operador de máquinas e responsável pela manutenção do “Batistinha” – como é carinhosamente tratado o barco missionário
–, e padre Ariseu Ferreira de Medeiros, vice-provincial dos
camilianos, que veio conhecer de perto o trabalho.

As comunidades para as quais nos dirigimos estão entre as
mais próximas atendidas pelas missões camilianas. Maniva, a primeira na qual devemos aportar, fica a pouco mais
de uma hora de viagem, tempo suficiente para que irmã
Maria do Socorro prepare o café da manhã, que precisa
ser reforçado, para suportar a dura jornada de trabalho.
Com frequência se veem bandos de aves cruzando a larga
baía, que vamos deixando para trás ao penetrar em rios
menores que nela desembocam. Vez por outra surge, na
margem dos igarapés, uma casa palafita, isolada do mundo, e alguma pequena canoa, com crianças preparando a
rede de pesca que – esperam – garantirá o almoço. Sempre
que avista esses pequenos pescadores, padre Raul pede para
Paulinho aproximar o barco e entregar a eles um saco com
pão, oferta da Padaria Cristiana de Macapá. “Por aqui eles
raramente comem pão” – explica o religioso.
A alimentação realmente é pouco variada, feita basicamente de peixe, farinha e açaí, fruto abundante na região
e que muitas crianças se arriscam a colher. Com um facão
entre os dentes e rara agilidade, elas trepam no tronco da
palmeira e escalam o açaizeiro de mais de 4 metros de altura, para cortar a ramada de onde brotam os frutos. O perigo é o topo fino da árvore não suportar o peso, e a criança
despencar, um acidente quase sempre fatal, como anotou
padre Raul em um de seus relatórios de viagem: “Na semana de 12 de março de 2005, visitamos as comunidades
Laguinho, Açaituba, Beija-Flor, Bacabal, Quintela. Nesta
viagem, atendemos um caso de corte profundo no pé de
um menino que, ao descer do açaizeiro, pulou sobre o facão que usara para o corte do cacho. Lembro que este é um
dos acidentes mais comuns, pois é fácil compreender que o
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2.1 - OS RISCOS DE UMA ALIMENTAÇÃO POBRE
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manejo de um material cortante por crianças (são elas que
mais sobem nas árvores) não receba os devidos cuidados.
Rezamos por outro menino de 11 anos que teve morte
imediata ao cair do alto do açaizeiro, fato acontecido há
poucos dias”.
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Com uma dieta alimentar pobre, da qual estão excluídos
legumes, verduras e outras frutas, não são poucas as crianças que apresentam quadros anêmicos que comprometem
seu desenvolvimento. “Até os 6 meses de idade, quando
elas ainda mamam no peito, a situação é boa, mas depois
tende a piorar, com muitas crianças apresentando peso e
altura quase sempre abaixo do ideal” – afirma o missionário. A situação só melhora nas regiões em que existem
criações de búfalos. Aí se encontra maior possibilidade de
obter um copo de leite, outro alimento raro na região.
Sem dúvida, esse quadro crônico de desnutrição infantil
era pior no passado, quando as ações de assistência social,
como distribuição de cestas básicas e litros de leite, raramente contemplavam a população ribeirinha. Ainda hoje,
porém, a pobreza da dieta alimentar das comunidades visitadas é um problema que preocupa padre Raul. Mesmo
porque não há boas condições para se manter uma horta
em lugares onde se caminha o tempo todo sobre pontes de
madeira e se vive em casas palafitas. Ali a água dos rios, a
cada maré alta, toma conta do terreno e impede as áreas
de plantio. “Alguns ainda tentam manter uma hortinha,
enchendo com terra canoas velhas e semeando ali alguma
verdura, mas é pouco” – constata o camiliano.

Na chegada à Maniva, às 7h45, quem recepciona padre
Raul e irmã Maria do Socorro é Juarez Araújo Facundes,
de 71 anos, líder da comunidade formada por cerca de 130
famílias. Pai de 10 filhos, muitos deles já casados, seu Juarez sempre viveu ali, como seu pai, Antonio Facundes que,
já falecido, dá nome à pequena escola local, uma construção térrea de madeira, que abriga quatro salas de aula,
nas quais se acomodam crianças entre 6 e 14 anos. Ali só
existe o ensino fundamental. Quem quiser prosseguir nos
estudos precisa enfrentar, de barco, pelo menos uma hora
de ida e outra de volta até Santana, município mais próximo que Afuá, cidade distante três horas de viagem à qual
pertence aquela comunidade.
Padre Raul tem pressa em iniciar os atendimentos. Já
há gente esperando na porta do posto de saúde, que leva
o nome de São Camilo, como, aliás, vários outros postos de saúde do Amapá. Isso porque os camilianos foram
responsáveis por montar ou estimular a construção de
dezenas dessas unidades básicas de saúde espalhadas pela
periferia de Macapá e pelas comunidades ribeirinhas da
Foz do Rio Amazonas. Enquanto aguardam a consulta de
padre Raul, as pessoas passam por uma triagem feita pelo
agente de saúde Oton dos Santos Cardoso, de 41 anos. É
ele o responsável por registrar, no livro do postinho, os
casos atendidos e medir a pressão arterial dos que serão
examinados em seguida. Todo de branco e com o estetoscópio pendurado no pescoço, ele encara com profissionalismo suas funções, que desempenha faz 12 anos. “Sempre
acompanhei e admirei o trabalho do padre Raul e da irmã
Socorro. Por isso, quando surgiu a oportunidade de fazer
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2.2 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS E FORMAÇÃO
DE AGENTES DE SAÚDE
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o curso de agente de saúde no hospital dos camilianos em
Macapá, concordei na hora” – afirma Oton, que começou
como voluntário e hoje, da mesma forma que sua irmã,
Maria Cardoso – mais conhecida como Mariana – é agente
de saúde contratado pela prefeitura de Afuá.
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Não é um caso isolado. Em suas viagens pelos rios da bacia do Amazonas, padre Raul, ciente das dificuldades em se
contar com a presença de um médico nessas regiões, resolveu recrutar moradores das comunidades interessados em
fazer o curso de agente de saúde no hospital de Macapá.
“Lá eles aprendem noções básicas de saúde e saem atos a
ministrar um soro, dar orientações sanitárias, tirar a pressão
arterial, fazer curativos e pequenas suturas e a acompanhar
o peso e o crescimento das crianças, entre outros procedimentos simples que são de grande valia para a comunidade” – ressalta o padre e médico camiliano, lamentando que
um trabalho frequente seja fazer curativos ou suturas em
virtude de ferimentos por brigas. “Quase não há festa que
não acabe em pancadaria. Pauladas, facadas, garrafadas e
até tiros encerram as ‘celebrações’, e o problema fica para
os agentes...” – conta o religioso, creditando grande parte
dessas desavenças à ingestão de bebidas alcoólicas.
Para garantir o atendimento nos postos de saúde, todos
os agentes, após o curso, retornam às suas comunidades levando na bagagem um kit de primeiros-socorros. “Nossos
‘postinhos’ refletem a preocupação com a saúde do povo e
não deixam de ser, para este interior, um testemunho da Pastoral da Saúde. Afora os agentes formados no Hospital São
Camilo, dificilmente se vê outra pessoa tarimbada para esta
função ou um posto das prefeituras” – afirma padre Raul.
“Quando a gente tem algum problema de saúde, uma febre,
um machucado, um corte, corre logo no posto para pedir

ajuda aos agentes” – garante Raimunda dos Santos Queirós,
que veio para a consulta e trouxe junto a filha Benedita, de
15 anos, que, segundo a mãe, “sofre do coração”. “Ela tem
umas faltas de ar e uns desmaios que me deixaram preocupada. Quero ver o que o padre Raul diz” – afirma, aflita.

Quando padre Raul chega para o atendimento, a pequena sala de espera e a varanda do postinho já se encontram
cheias de gente, principalmente adultos. As crianças ainda
estão em horário de aula e serão consultadas no período da
tarde. Como médico pediatra, padre Raul tem predileção
especial por esses meninas e meninos ribeirinhos que, com
tão pouca idade, já provaram das experiências mais duras
da vida. “Chama a atenção ver a alegria que se pode proporcionar a uma criança pobre do interior com um simples
pirulito, ‘riqueza’ de que muito ocasionalmente podem
desfrutar. São crianças tão meigas, muitas delas piedosas,
que já podem se responsabilizar em comandar uma dezena do terço. Ao mesmo tempo, tão pálidas, barrigudinhas,
evidenciando um ventre cheio de vermes... Entusiasmam-se com os hinos da Igreja e são as primeiras a estender
as mãozinhas com um ‘a bênção, padre’! Quantos direitos
lhes são negados... Mas Deus não as esquece e seguramente
um dia receberão do Pai tudo o que os homens lhes negaram” – registrou o missionário camiliano em um de seus
relatórios de viagem.
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2.3 - CONSULTAS, APLICAÇÃO DE FLÚOR
E COLETA PARA EXAMES

Já instalado no posto de saúde, padre Raul, agora no
papel de médico, recebe de Oton os resultados dos exa-
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mes de pressão arterial feitos preliminarmente e começa a
atender os pacientes. Um a um, vai ouvindo suas histórias,
auscultando coração e pulmões, observando a coloração
das mucosas das pálpebras e investigando algumas queixas,
como dores abdominais e vertebrais, presença de quistos,
manchas na pele etc. “Mais importante do que esse exame
clínico são as orientações preventivas dadas aos pacientes,
como a necessidade de tratarem a água consumida, manterem uma boa higiene pessoal e construírem sanitários e
fossas nas casas, entre outras recomendações que, se forem
seguidas, diminuirão sensivelmente algumas patologias” –
ressalta o pediatra.
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Enquanto padre Raul segue nas consultas, irmã Maria
do Socorro aproveita a presença das crianças nas salas de
aula para dar orientações de higiene bucal. Com molde
de espuma nas mãos, vai mostrando a uma plateia nem
sempre muito atenta como escovar os dentes e prevenir
cáries. Irmã Socorro não se abala com os mais dispersos.
Didática, ela aos poucos vai despertando a curiosidade dos
alunos, com perguntas e brincadeiras que arrancam risos.
É uma preparação para tranquilizar as crianças em relação
à aplicação de flúor, um procedimento que muitas delas
veem com certa desconfiança. “Se médico já é raro por
aqui, imagine dentista” ¬– observa a religiosa, enquanto,
com o auxílio de um cotonete, passa gel de flúor nos dentes dos alunos, orientando-os a ficar pelo menos cinco minutos com a boca aberta e a cabeça apontada para baixo,
a fim de não engolirem o produto. Recomendação que é
seguida à risca. No entanto, apesar do esforço, o que se
vê em algumas dessas bocas é um quadro bastante triste.
Várias delas já apresentam os dentes permanentes completamente comprometidos por cáries. Irmã Socorro faz o

Depois da aplicação do flúor, é hora de irmã Socorro
se dirigir ao posto de saúde para realizar o exame dermatológico em busca de sinais de hanseníase. “Felizmente os
casos diminuíram muito desde quando começamos esse
trabalho, mas ainda encontramos um ou outro foco da
doença. O pior é quando o paciente diagnosticado resiste
ao tratamento. Este normalmente não vem ao posto de
saúde quando estamos por aqui e o jeito é nos dirigirmos
à casa dele para fazer o acompanhamento e convencê-lo
a seguir as prescrições médicas” ¬– afirma irmã Maria do
Socorro. Há também alguns homens que se sentem incomodados em serem examinados, mas com calma e esclarecimento casos assim não são mais tão comuns.
Em seguida é feito o exame ginecológico, com o recolhimento do material que será posteriormente analisado.
O kit para a realização da coleta, bem como o laudo com
os resultados, é doação do médico Antônio Plácido Pereira, um dos sócios do Laboratório de Anatomia, Patologia
e Citopatologia de Presidente Prudente, interior de São
Paulo, que resolveu contribuir com o trabalho missionário
camiliano. “Se é constatado algo de mais grave, solicitamos, através do programa de rádio, que a mulher venha
até Macapá para buscar os exames e ser encaminhada ao
hospital. Precisamos fazer isso porque se pode passar mais
de um ano até a missão retornar àquela comunidade, o que
agravaria o problema se deixássemos para comunicar os
resultados numa próxima visita” ¬– esclarece padre Raul.
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seu papel: aconselha as crianças a pedirem aos pais que as
levem nas férias à cidade para uma visita ao dentista. Difícil acreditar que isso seja possível em comunidades onde
encontrar uma simples escova e pasta de dentes à venda
nem sempre é fácil.
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Muitas vezes, porém, a negligência do próprio paciente
torna todo esse esforço inútil, como mostra padre Raul
em um de seus relatórios de viagem: “Infelizmente muitos
doentes vivem ao Deus dará, mas outras vezes ficam assim
por falta de iniciativa. Nesta semana tivemos conhecimento do caso de uma senhora cujo exame preventivo, realizado em 1990, acusou alterações mínimas. Solicitamos
sua presença no hospital, mas só depois de três anos ela se
apresentou, e em situação tal que o câncer no colo de útero
tornou-se inoperável” – relata.
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2.4 - BALANÇO DOS ATENDIMENTOS E
PALESTRAS DE SAÚDE SANITÁRIA
Com tão pouco para oferecer, mas querendo demonstrar
sua gratidão, a forma encontrada por essas comunidades
para agradar padre Raul e o grupo que o acompanha é preparar um almoço especial. Com esforço, os moradores organizam-se, para oferecer uma farta refeição aos visitantes,
trazendo à mesa coisas que nem sempre compõem o cardápio do dia a dia. Além da tríade tradicional: peixe – sempre
os mais saborosos são reservados por ocasião das visitas –,
farinha e açaí; é servido arroz, feijão, camarão pescado na
hora e até uma saladinha de tomates com folhas verdes,
prato incomum naquela região. “Chego a ficar encabulado
com a recepção que, com muito esforço, essas comunidades nos proporcionam” – confidencia padre Raul
Passada meia hora de sesta, é hora de retomar os atendimentos, mesmo que o forte calor incomode bastante.
Como suspeitava dona Raimunda, a filha realmente apresentava um sopro cardíaco, que padre Raul detectou ao

Antes de dar por encerrado o atendimento médico,
padre Raul faz um pequeno resumo dos casos atendidos:
“Como nas demais ocasiões, a maioria das crianças acusava seu quadro de anemia, devido ao regime alimentar
muito restrito. Além da desnutrição, verificou-se a presença de dermatoses por micoses. Encontrei ainda uma
mocinha, já com 15 anos, com sopro cardíaco e uma história clínica compatível com seu estado. Outra criança,
com hérnia escrotal, também foi encaminhada para o
devido tratamento na cidade. Mais outros casos menores
de ferimentos e absces os foram resolvidos pelo agente de
saúde local. Casos de catapora já em fase de recuperação
também apareceram, mas apenas deixamos o alerta para a
possibilidade de outros contatos” – escreveu em seus apontamentos de viagem.
Padre Raul e irmã Maria do Socorro ainda encontram
tempo para uma rápida palestra antes da Missa. Aproveitando a concentração de pessoas que aguardam a celebração da Palavra, ambos reforçam, em suas falas, a necessidade de manter cuidados básicos de higiene e saúde,
como o tratamento da água consumida; dão orientações
preventivas; e ensinam como manipular plantas fitoterápicas, transformando-as em remédios caseiros. “Na época
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auscultar o peito da adolescente. “Ele me deu uma guia,
solicitando encaminhamento ao hospital. Se não fosse
pelo padre Raul, quem aqui olharia a saúde da gente?” –
questiona. Como confirma a agente de saúde Maria Cardoso – a Mariana –, presença de médico por ali é fato
raro: “Depois de muito esforço, conseguimos que o prefeito de Afuá fizesse uma ação de saúde aqui, em agosto de
2011, mas normalmente eles só aparecem na campanha
eleitoral” – garante.
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em que os camilianos ainda não visitavam a comunidade,
sofríamos muito com problemas de diarreia e vômito por
causa da água contaminada, mas eles mostraram como a
gente deveria fazer para deixar a água boa para o consumo”
– afirma Oton Cardoso. Atualmente, em decorrência deste
trabalho missionário, a comunidade conta com um agente
comunitário responsável por distribuir à população o hipoclorito de sódio para a esterilização da água retirada dos
igarapés, que fica acondicionada em caixas d’água ou barris
de plástico. Com isso os casos de desidratação causados
por vômitos e diarreias diminuíram consideravelmente.
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2.5 - ATENDIMENTO ESPIRITUAL
Encerrado o expediente como clínico, padre Raul Matte
veste a túnica de sacerdote, passando agora a dar assistência
espiritual. Para ele, o momento mais importante da missão
é quando os pacientes se transformam em fiéis, tão necessitados da palavra do pastor quanto das recomendações
do médico. “A motivação para o trabalho é social e religiosa. Cuidamos do corpo e da alma das pessoas” – diz o camiliano. Normalmente, todas as comunidades estão sob a
ação pastoral de um padre responsável. No entanto, como
as distâncias são enormes e o número de comunidades é
grande – sem falar nas dificuldades de deslocamento –, há
locais que passam meses e até anos sem receber a visita de
um sacerdote. Por isso, a presença da Missão Camiliana
traz um motivo a mais de contentamento. E é perceptível,
na Missa rezada na comunidade Maniva, a satisfação dos
fiéis por receberem a Comunhão diretamente de um sacerdote. “Sem dúvida, minha maior riqueza é levar Jesus

É o momento no qual muitos ribeirinhos podem se
confessar, comungar e participar de uma celebração litúrgica presidida por um padre. Contentamento semelhante
é demonstrado, segundo padre Raul, em boa parte das comunidades visitadas pelos camilianos, o que reforça nele
ainda mais o desejo de ser uma presença de Deus no meio
daquele povo: “Que oportunidade feliz concluirmos as tarefas juntos – a equipe e o povo –, oferecendo a Deus o
encontro do dia e o esforço de acertar com a vontade do
Senhor”. Um estado de elevação espiritual que está presente mesmo quando a capela não passa de um simples
barraco, muitas vezes sujo, e a água utilizada na celebração
é extraída diretamente do rio, sem qualquer tratamento,
como relata padre Raul, no informe de uma de suas primeiras visitas às comunidades ribeirinhas: “A Missa foi realizada na capelinha mais pobre do mundo, cheia de cocô
de morcego... ‘Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos nós participar da divindade do Vosso Filho que se
dignou a assumir a nossa humanidade...’ Desta água e
desta humanidade – deste povo sofrido que Jesus quis
assumir. Portanto para ter sentido este mistério, é preciso
esta água, não outra levada pelo padre. Não posso fazer
distinções. Tenho que assumir. Assumir os riscos. Nada de
privilégios. Na hora da Comunhão, peço ao Senhor que
me dê a fortaleza dos santos para quem bastava a Eucaristia como sustento alimentar”.
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na Eucaristia para este povo que recebe o vigário apenas
duas vezes ao ano. Conheço muito, desde o 3º ano da Faculdade de Medicina, o bem que faz a comunhão diária.
Desconfio que, por isso, o Senhor me premiou com a vocação sacerdotal-religiosa, que jamais imaginara em minha
juventude” – observa o religioso.
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No entanto, em alguns lares ribeirinhos visitados pelos
camilianos nestas ações missionárias, o único amparo espiritual possível é a unção dos enfermos, como registra o
missionário nesta passagem de um de seus relatos de viagem: “O fato que mais me comoveu foi a assistência religiosa que concedemos ao senhor Sebastião Timbu, um
velho conhecido e amigo, que aguarda seu último dia no
fundo de uma rede no meio desta mata sem fim. Seu Sabá
é portador de doença maligna e já sabe de seu desfecho.
Com humildade e resignação, me abraçou comovido, dizendo que ainda podia em vida me cumprimentar e que
aguardava resignado o seu momento. Ele já estivera pelo
Hospital e o médico nada mais pode fazer, diante do avançado estado da doença. Deixei-lhe a unção e dia seguinte
levei a Comunhão. Senti-me feliz em poder ser um nome
do Senhor, um enviado por Deus a levar o conforto da
Eucaristia que seu Timbu tanto desejava. Fiz-lhe ver que,
mesmo escondido neste infinito paraíso, Deus não se esqueceu dele e Se fez presente para lhe garantir a Vida Plena
que só Ele pode dar. E é nesta tarefa que eu me sinto realizado. Parece que quanto mais distante o doente mais atração sinto em visitá-lo em nome de Deus. Fui justamente
para isso que fui enviado”.
Após o jantar, padre Raul ainda encontra forças para as
rezas noturnas, acompanhado por padre Aristeu. O calor
abafado do dia é amenizado pela brisa noturna soprada do
rio. Não há muito o que fazer, além de apreciar um céu
sem nuvens. Privada de luz elétrica, algumas poucas casas
contam com gerador a diesel, mais utilizado para colocar
em funcionamento a máquina de bater o açaí, a fim de
extrair o suco da fruta. Mesmo assim, o gerador é logo
desligado como medida de economia. A escuridão, assim,

2.6 - ILHA DA FARTURA E RETORNO A MACAPÁ
Na manhã seguinte, às 7h30, estamos todos no barco, seguindo em direção à comunidade da Ilha da Fartura. No
caminho, porém, o missionário decide parar na Ilha da
Conceição e examinar a professora Socorro Pantoja, que
esteve recentemente internada no hospital dos camilianos
em Macapá. Para nos receber, ela interrompe sua aula. Na
única sala da escola estão umas 20 crianças de idades diferenciadas. “É uma sala multisseriada, composta por alunos
que estão se alfabetizando enquanto outros já se encontram
na 4ª série” – explica. Difícil saber como Socorro consegue,
sozinha, atender um grupo com necessidades tão heterogêneas. A lousa, dividida em quatro partes, traz matérias referentes a cada uma das séries, da 1ª à 4ª. A sala de aula serve
também de moradia para a professora, que reclama com o
missionário-médico de persistentes dores de cabeça. Padre
Raul mede a pressão arterial: 14 por 8. Recomenda que ela
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toma conta de tudo. Acomodados nas redes, escutamos os
barulhos noturnos. O som macio da correnteza do rio que
passa em frente ao galpão transformado em dormitório, e
os rumores – uma mistura de coaxares, cricrilares e pios
– que nos chegam da mata fechada ao fundo. Para padre Raul, é o momento ideal de sentir a grandeza da obra
divina. “Realizo a minha experiência de encontro com o
Senhor no silêncio da madrugada. É uma ocasião especial
acordar de noite ou de madrugada nos fundos de uma capelinha perdida na mata e escutar o silêncio de uma noite
estrelada... É preciso ser muito mau, para não se perceber
a presença de Deus à flor da pele” – afirma.
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melhore a alimentação, evitando sal e alimentos gordurosos, e pratique um pouco de exercício. “Aqui é difícil, porque a gente vive a vida em cima dessas pontes de madeira, e
não dá para caminhar na mata fechada” – justifica. Já irmã
Maria do Socorro aproveita a parada para distribuir bexigas
à criançada, que sai enchendo os balões diante do olhar
preocupado da professora, que pretende retomar a aula.
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Depois da rápida consulta, partimos em direção à Comunidade São Sebastião da Ilha da Fartura, onde o “Batistinha” ancorou às 9h30. Na porta do Posto de Saúde São
Camilo, padre Raul é recepcionado com palmas, música e
cartazes de agradecimento pela visita. Um dos mais satisfeitos é Francisco de Sousa Baía, antigo e ativo agente de
Saúde formado pelos camilianos. “Acompanho o trabalho
do padre Raul desde o início, fiz curso de enfermagem por
correspondência e reciclagem no Hospital São Camilo.
Hoje curso Pedagogia, mas meu desejo é fazer Biologia” –
confessa Francisco, mais conhecido na região como Chico
da Cobra, apelido dado pelo próprio padre Raul pelo fato
de manter, anos atrás, um serpentário que fornecia veneno
de cobra ao Instituto Butantã de São Paulo.
Responsável pelo posto de saúde, Chico da Cobra é requisitado até por moradores de outras comunidades vizinhas, que reconhecem nele um ótimo agente de saúde.
“Trabalho neste posto uma vez por semana, mas também
atendo do outro lado do rio, em minha residência, todos
os dias e a qualquer hora. Atendo quem precisar” – garante, relatando que os casos mais comuns, hoje em dia, são
de acidentes que resultam em cortes de facão e picadas de
cobra. “A gente estanca o sangue e faz sutura. No caso das
picadas de cobra, atendo gente que vem dos municípios
de Afuá, Curupá e Mazagão. No momento, porém, aca-

Sabendo da visita do padre Raul àquela comunidade,
várias famílias da região vão chegando de barco para serem
atendidas. Ninguém quer perder a oportunidade. É o caso
de João da Cruz de Souza Lopes, de 60 anos. Sofrendo
com problemas de pressão alta e “queimação no estômago”, ele confessa que, até hoje, o único médico com quem
se consultou foi padre Raul. “Não fosse por ele, a gente
estaria abandonado” – garante, dizendo não ter condições
de se deslocar para a cidade em busca de tratamento.
Marta Rocha Viana, de 38 anos, líder comunitária da
Ilha da Fartura, diz que ouve falar do trabalho missionário
do padre Raul desde pequena. “Minha família já se consultava com ele. A gente sempre procurava ir até as comunidades próximas quando ele passava. Não fosse pelo padre Raul e pelo empenho da comunidade, que ele sempre
incentivou, não teríamos posto nem agente de saúde nem
agente comunitário, que distribui todo mês, nas casas, o
hipoclorito de sódio para o tratamento da água” – assegura.
A rotina a ser cumprida na Ilha da Fartura é a mesma da
realizada na comunidade anterior: consultas, aplicação de
flúor nas crianças e coleta de preventivo ginecológico. O
dia, mais uma vez, termina com a celebração da Missa. Os
fiéis acompanham os cantos com atabaques. Quase todos
comungam. Em seguida, o jantar é servido na casa de Chico da Cobra, preparado com grande capricho pela esposa.
No meio da refeição, a filha do agente de saúde, que mora
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bou o soro antiofídico. Estou indo para Afuá pegar uma
nova remessa. Meu orgulho é que nenhuma pessoa picada
por cobra que veio até mim morreu, e olha que foram
centenas” – garante, ressaltando que as picadas mais comuns por ali são de comboia, serpente fácil de encontrar
na região amazônica.
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ao lado, chega com um saco de camarões que acabou de
recolher nas armadilhas montadas no igarapé, dando-os de
presente à irmã Maria do Socorro. É o gesto de generosidade de quem teve sua vida salva pela ação missionária camiliana. “Há alguns anos, detectamos nela um tumor no colo
do útero, mas que pôde ser extraído e tratado com sucesso.
Hoje ela está completamente curada” – conta a religiosa.

PADRE RAUL CONTABILIZA, ENTÃO,
O RESULTADO DE DOIS DIAS DE TRABALHO:
Consultas – 95 crianças e 63 adultos;
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Somente ausculta – 94 crianças;

52

Exame dermatológico em busca da hanseníase – 91;
Aplicação de Flúor nos dentes das crianças de 6 a 14 anos – 80;
Exame preventivo do câncer de colo de útero – 08.

Na manhã seguinte, na hora da despedida, não se pergunta quando os missionários voltarão. As pessoas sabem
que são muitas as comunidades a serem atendidas e o retorno pode demorar mais de ano. Mesmo assim, demonstram grande gratidão, acenando enquanto o barco vai rapidamente se afastando da margem. Sozinho, sentado na
proa, sobre o teto do barco, padre Raul segue calado e pensativo. Traz esboçado no rosto um leve sorriso. Acabou de
completar sua 351ª viagem às comunidades do interior do
Amapá e norte do Pará. Uma semente missionária plantada há quase 90 anos, quando os primeiros camilianos chegaram ao Brasil, e que hoje produz frutos ali, no interior
da Amazônia.

Capítulo 3

RELATOS DE VIAGEM

“O PE. RAUL AJUDA O
DR. RAUL E O DR. RAUL
AJUDA O PE. RAUL”.
PE. JOSÉ RAUL MATTE

“ENFRENTAMOS GRANDES
DESAFIOS. QUANDO OLHO
PARA TRÁS E VEJO O QUE
FOI CONSTRUÍDO COM A
GRAÇA DE DEUS, SINTO
MEU CORAÇÃO FELIZ
POR TER CONTRIBUÍDO
MODESTAMENTE NESSA
CAMINHADA”.
IRMÃ MARIA DO SOCORRO SALES MOURA

Na verdade, já antes da década de 1980, padre Raul
Matte realizava viagens ocasionais pelas comunidades interioranas. Não havia, porém, um planejamento prévio. As
visitas aconteciam ao sabor das oportunidades oferecidas,
como ocorreu em 1979 quando, em virtude da ausência do
padre Valentim Belliguieri, religioso do PIME (Pontifício
Instituto Missões Exterior) e vigário das comunidades ribeirinhas da Foz do Amazonas – que estava em tratamento de saúde na Itália –, padre Raul passou quatro meses
atendendo as comunidades ribeirinhas. “No entanto, só a
partir de 1989, considerando a possibilidade de encaixar
uma semana entre as atividades profissionais no hospital,
começamos a atender as comunidades do interior periodicamente” – afirma o missionário.
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uando, em meados dos anos 1980, um decreto governamental impediu que os hospitais particulares
atendessem os portadores de hanseníase, padre José Raul
Matte pensou numa maneira de continuar suas viagens às
comunidades ribeirinhas do interior do Amapá e do norte
do Pará, estendendo seu atendimento a toda a população
estabelecida em locais carentes de amparo médico e espiritual. Foi para dar uma resposta pastoral a tantos apelos ignorados pelas autoridades que padre Raul decidiu criar, em
1989, uma ação missionária: a Missão Camiliana na Foz
do Rio Amazonas. As numerosas “ilhas da Foz do Amazonas” – como são chamadas – cobrem uma vasta extensão,
somando cerca de 100 comunidades ribeirinhas, considerando-se apenas as ligadas ao Amapá. Há várias outras, porém, ligadas administrativamente ao Estado do Pará.

Para viabilizar esse propósito, ele contou com o apoio
do Hospital Escola São Camilo e São Luís, de Macapá,
e com a ajuda financeira da Associação dos Cavaleiros da
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Cruz de Malta, que também lhe cedeu um barco, para alcançar essas comunidades ribeirinhas espalhadas pelos rios
e igarapés que desembocam na Foz do Amazonas. “Além
de um gesto de caridade para com os povos ribeirinhos,
esse amparo representava uma confiança em nosso trabalho, já que o governo do Estado e as prefeituras recebiam
verbas para promover esse atendimento, mas não cumpriam com seu dever. Como forma de prestar contas pela
ajuda recebida, resolvi, a cada viagem, escrever relatórios,
descrevendo nossas atividades, para que a comunidade camiliana e a entidade dos Cavaleiros da Cruz de Malta soubessem como e onde estavam sendo utilizados os recursos
aplicados neste trabalho missionário” – explica padre Raul.
“Além de prestar contas para quem nos patrocina, esses
relatórios querem também partilhar com todos os amigos
nossa satisfação em poder trabalhar para a construção do
Reino de Deus, como também partilhar as alegrias que valem a pena ser lembradas, estimulando mais alguém que
se anime a assumir as missões, nesta região tão carente e
esquecida de nosso país” – ressalta.
E assim, a cada viagem do “Batistinha”, padre Raul produzia um relatório. No final de novembro de 2011, esses
documentos já somavam 355 edições, correspondendo,
portanto, ao número de viagens feitas em 22 anos de atividade missionária. Nesse período, a rotina de padre Raul
e de irmã Maria do Socorro Sales Moura – que fez parte
da equipe por 17 anos, até ser chamada, em 2011, por sua
congregação religiosa, para novas missões – consistia em
viagens a comunidades do interior do Amapá e norte do
Pará que se estendiam de segunda a sexta-feira, intercaladas com outra semana de atividades no Hospital Escola
São Camilo e São Luís.

Escritor de rara sensibilidade, padre Raul, nestas mais
de duas décadas de atendimentos e observações, mostra-nos, ainda, em muitas passagens, a face mais primitiva
e cruel da cultura política dos rincões do Brasil, onde as
retaliações de políticos não agraciados pelo voto popular
e as promessas não cumpridas das campanhas revelam o
quanto nossa democracia é incipiente e precisa avançar
para se tornar realmente a expressão mais pura da vontade popular. Por fim, e não menos importante, os textos
trazem reflexões teológicas embebidas de extrema espiritualidade, emanando os sentimentos e sensações de um
missionário que dedicou – e aos 77 anos continua a dedicar – sua profissão de médico e sua vocação religiosa ao
cuidado dos mais pobres. Selecionamos, a seguir, alguns
trechos desses relatos de viagem, dividindo-os por temas,
para que os leitores possam sentir mais de perto a validade
dessa ação missionária, feita de poucos recursos, mas com
um coração imensurável.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

Mais do que simples relatórios de atividades, os textos
produzidos por padre Raul Matte revelam também o modo
de vida das populações atendidas, bem como suas carências e limitações. É ainda o retrato de uma parte do Brasil
bastante desconhecida dos brasileiros, uma região que contrapõe cenas de miséria profunda com imagens belíssimas
de uma natureza que ainda resiste às agressões ambientais
que já deterioraram tantos outros biomas do país.
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3.1 - ENTREGA AO TRABALHO MISSIONÁRIO
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A satisfação de padre Raul Matte em poder se lançar ao
trabalho missionário está registrada logo nas primeiras linhas de seu primeiro relatório de viagem, datado de 31 de
julho de 1989, e é, a todo momento, relembrada, ao longo
destes últimos 22 anos.
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Finalmente, o tão esperado dia chegou. A manhã não podia ser mais linda. O céu azul, enfeitado com flocos de nuvens, acolhia o sol que se refletia nas águas. O Rio Amazonas
se abria plenamente como se fosse um dia de festa. Qualquer
coisa de infinito falava ao barquinho S. João Batista, que então partia para sua primeira missão na programação nova da
Pastoral da Saúde do Hospital São Camilo.
Rio adentro no canal norte, rumo ao Igarapé Barbosa, no
município de Gurupá (PA), singrava radiante o “Batistinha”,
após quase três anos parado. Aproveitei para saudar o nosso
Deus com os salmos do dia: Bendito sejais vós, o Senhor Deus,
nosso Pai... A vós pertencem a grandeza e o poder, toda glória,
esplendor e majestade (1 Cr, 29,10). Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas (Sl 28, 3). Tudo
era reflexo da beleza do meu Deus.
Três horas bastaram para atingir a Comunidade que, em
setembro de 1987, foi por nós visitada, levando oito horas no
enfumaçado barquinho do seu dirigente. Programamos agora
uma estadia de três dias para fazer as coisas com calma. A
primeira atenção foi para insistir nos cuidados básicos da saúde, com uma prioridade às crianças. Porém, as comunidades
vizinhas, já sabendo pelas mensagens prévias do rádio que
estávamos nesta localidade, com os barcos lotados apareciam
para “consultar” os seus. (...)

Estamos em plena Quaresma e o pensamento se inclina para
o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Quanta
paixão se desenvolve ainda agora neste nosso país. As dificuldades chegam, a esta periferia, triplicadas. Assim como os
funcionários federais recebem em dobro se vierem servir nestas
regiões, também as crises do povo deveriam ser consideradas
duplamente. Mas percebo que somente a Igreja traz um sinal
de Esperança e ainda reina um clima favorável à Ressurreição
dos filhos de Deus ao menos para uma vida mais pura, limpa,
como aprenderam dos primeiros evangelizadores. Deus reina
no meio de nós. Que bom poder ser contado entre aqueles que
anunciam a Boa-Nova!!
Procuro o quanto possível atender os casos médicos pela
manhã, para dar mais espaço às necessidades religiosas à tarde, pois o padre vigário passa uma ou duas vezes ao ano e
assim possam ter a possibilidade de enriquecer sua espiritualidade com os sacramentos da Confissão e da Eucaristia. Esta é,
para mim, a razão que me impeliu a ser o padre e que,
evidentemente, motivou a levar Jesus Cristo a esses nossos irmãos que são tão esquecidos da sociedade capitalista, mas não
pela Igreja. Recordo sempre a eles que me sinto feliz em poder
dar uma ajuda à sua saúde, mas a felicidade é o Senhor Jesus
quem lhes oferece.
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(...)
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3.2 - MÁ ALIMENTAÇÃO E SUBNUTRIÇÃO
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Uma preocupação que se mostrará constante nas viagens empreendidas por padre Raul é a situação de subnutrição de muitas crianças consultadas. A queixa frequente
nos relatos refere-se à pobreza da dieta alimentar dessas
populações ribeirinhas que, na avaliação do padre, tem responsabilidade direta nos problemas de saúde verificados.
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Quão surpreendente e triste constatação: apenas duas das
20 crianças menores de 3 anos examinadas tinham o peso
convencional. E isso porque eram menores de 6 meses. Em geral, até o 6º mês, as crianças que ficam “penduradas” no seio
das mães não comem outra coisa, a não ser o leite materno. Já
na cidade, o desmame precoce é anterior e a desgraça é maior.
(...)
Dez das 23 crianças abaixo de 4 anos estão com peso fora
dos padrões. O assunto é sempre o mesmo: alimentação. Mas
embora a pobreza seja uma realidade, sem dúvida a orientação é uma questão básica. Nosso povo do interior dificilmente
come verduras. As crianças demoram demais para serem alimentadas com outros alimentos além do leite materno. Ainda
bem que mamam na mãe. Mas o assunto é matemático: até
os 6 meses, tudo bem, mas a partir de então o peso para de
progredir como deve e a palidez acompanha o quadro de desnutrição. E aí entra o “sermão” do doutor e do padre.
Digo sermão, mas procuro de todo jeito me fazer aceitar
nas orientações, seja pelo prestígio do padre ou pelo prestígio
de, há tempos, ser médico dos filhos desta gente. Por outro
lado, temos tanto a aprender e sentir como é difícil viver nas
condições de interiorano. É no bem-querer, no diálogo, que
aprendemos as táticas modernas de ensinar e conviver.

O problema básico nestas comunidades é a alimentação, embora tenham a bênção do peixe que é farto. As crianças que chegam
revelam um baixo nível pondero-estatural. As mães, porém, só vão
dar conta disso quando os filhos já estão com seus 5, 6 anos.
(...)

(...)
No rio afluente Muriacá, se fixam duas comunidades. A
Santa Helena, muito distante (três horas de remo) não permite seu acesso por embarcações maiores. Lá existia um hanseniano e eu prometera chegar até ele. Foi então que dois
voluntários, senhor Antônio Batata e senhor André, se dispuseram a servir o padre. A viagem teve de ser feita por meio
do lago (com varas para embalar a canoa) e trechos do rio.
Lugares reservados aos que buscam o pobre e não para quem
vai passear. À medida que a canoa avançava por entre as
ramagens do lago, dezenas de insetos (borboletinhas diversas,
grilos, aranhas variadas) e até peixinhos pulavam dentro, onde
sentávamos. O sol “equatorial” castigava, mas dava aquela
vida à paisagem que Deus reserva aos seus. Após 3 horas, umas
casinhas pobres, sem paredes e um bando de crianças curiosas
pelo visitante. Eram 10 famílias. Deu para visitá-las e examinar as crianças. Senti de perto o problema crucial de todos:
a fome. Em uma das casas ilhadas, o pai saíra para buscar
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Nossa região é farta em peixe e camarão. Mas o povo não
sabe comer outra coisa além disso e farinha. Agora também é
época do açaí, que completa o “menu”, mas para encher a barriga. Evidente a falta de outros gêneros alimentares. Mas nas
grandes águas como as atuais, o peixe está espalhado por grandes extensões (as águas invadem todas as ilhas nas marés altas)
e o camarão em fase de reprodução desaparece da beira. Resta a
caça, que também nas águas altas são mais difíceis de captura.
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alimento (os peixes nesta época de inverno se espalham pelos
lagos e campos infindáveis e tornam-se difíceis). Quando voltávamos, às 4 horas da tarde, encontramos este pai com dois
peixes. Até então seus filhos nada haviam comido.
O problema social e especialmente da fome é questão inseparável de nossa Pastoral. A coerência da espiritualidade não pode
desconhecer esta situação tão constrangedora da nossa realidade.
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(...)
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Na Comunidade do Rio Europeu existe uma serraria que
dá sustento a alguns moradores empregados na firma – que se
desdobra para não falir. Outra fábrica de palmito desativada
reflete a ação do Ibama, agora aparentemente mais atenta.
As fabriquetas de palmito acabaram com muitos açaizeiros
e agora as pessoas não conseguem mais beber o suco do açaí,
alimento básico da região (na cidade, o litro do açaí já custa o
mesmo que um litro de leite). Também o peixe some nas águas
grandes, ao invadirem a mata fora do leito normal.
(...)
É urgente uma ação social-política nas nossas pastorais. É
questão de consciência mexer, alertar os responsáveis, governantes que sabem da situação, mas talvez não tenham uma
sensibilidade efetiva para com os mais pobres, os brasileiros
mais sofridos com nossa situação. Constatei, por exemplo, que
uma das razões fundamentais da falta de peso das crianças
maiores de 2 anos é a ausência do leite na alimentação. A
mãe que amamenta outro mais novo não tem outra solução
senão suspender o leite aos maiores. Insisto na importância de
se criar uma cabrita, o que não é costume no Norte, como vi
no Nordeste. Aqui não tem quem venda uma cabrita. A vaca
ou uma búfala está reservada só para quem é pecuarista (e
mora nas cidades) ou quem tenta arrumar uma rês, cujo preço

não está nas posses de 90% da população. E quem tem não
sabe tirar o leite... Mas... e o leite do governo Sarney? Nunca
se ouviu falar nisto nestas regiões. Nos municípios de Afuá ou
Gurupá, penso que deve haver a LBA (Legião Brasileira de
Assistência). Meus agentes de saúde nunca ouviram falar.
(...)

A farinha de mandioca usada em exagero serve para matar a fome. Usam-na principalmente com o açaí. Depois de
uns minutos se forma um pirão duro que parece um cimento
armado. Imagine-se o que ocorre no estômago. O mesmo se
usa com o caldo de peixe. Assim a fome passa, mas a nutrição
deixa a desejar. E praticamente é só farinha, peixe e açaí.
(...)
Na BR-156, que liga Macapá ao Oiapoque, já com seus
primeiros 150 quilômetros asfaltados, depois de se passar por
sobre a ponte do Rio Araguari, outros 30 quilômetros nos levam a um ramal, que orienta o Rio Aporema. (...) Muitos
búfalos em manadas completam a paisagem deste recanto bem
desconhecido do Brasil.
A Comunidade de S. Benedito nos aguarda, pois os que têm
rádio não perdem o programa “Saúde para todos” que, todos
os domingos, transmitimos na Rádio do governo. Dona Rosalina Brito é a agente de saúde local, por nós preparada e
ligada ao Serviço do Hospital São Camilo.(...) Pude constatar algo bem interessante e evidente do qual tenho me valido
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A cor destes nossos irmãos amapaenses chama a atenção de
qualquer um. Quase todos já tiveram malária. A anemia que
se instala permanece por muito tempo, até a plena recuperação, e a repetição da doença é frequente. A alimentação carente
também concorre para agravar o quadro, pois a farinha e o açaí
nada significam para as necessidades de ferro do organismo.
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para demonstrar às outras localidades. As crianças, caprichosamente controladas pela Pastoral da Saúde, estão todas dentro
dos pesos convencionais. Eu já esperava por isso, pois constato
que, nas consultas do hospital, são poucas as crianças vindas
destas localidades. Em geral, para não dizer que são todas nutridas, as crianças são menos desnutridas que as das outras regiões que assistimos. A razão é clara: o leite. As manadas de búfalos da região contam centenas de animais e até milhares. Leite
há de sobra. Mesmo moradores empregados de pecuaristas que
moram na cidade são beneficiados pela abundância do leite.
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Dentre as dificuldades detectadas pelo religioso para
ampliar a oferta de alimentos à mesa está a escassez de espaço para conseguir plantar alguma cultura em comunidades espremidas entre o leito dos rios e a mata fechada:
Entre as dificuldades locais, vejo, por exemplo, como é difícil
plantar. Uma simples horta caseira se vê destruída pela primeira
grande água que surge (geralmente coincidindo com os dias de
lua cheia ou nova). As águas invadem tudo e arrastam o que foi
plantado. Também a criação sofre. O recurso é plantar “jardins
suspensos”. Vejo que usam as canoas velhas, enchem de terra e as
elevam de 1 a 2 metros de altura e ali semeiam alguma coisa.
Um dia eu pregava a necessidade de se evitar a presença de
animais dentro de casa. A maré subia e eu insistia. De repente as
águas foram invadindo tudo e era cachorro, gato, galinha, papagaio, tudo se refugiando dentro da casa para se livrar das águas...
Na fossa, que tanto se recomenda que se faça um buraco bem
cavado, quando a maré sobre, tudo sobrenada. As águas brotam
do fundo e trazem as fezes para as bordas que se misturam com
as águas que se aproximam. E daí para onde vai nossa sabedoria?

3.3 - EDUCAÇÃO DEFICIENTE
A falta de escolas, a deficiência educacional dos alunos
e o descaso com os professores é outra triste realidade na
maioria das comunidades visitadas.

E por este prisma procuro levar a Palavra de Deus. É importante que eles se sintam preciosos nos planos de Deus e procurem se valorizar mais. Pois na comunidade do Rio Arangona existe uma escola (a professora ganha meio salário mínimo
e há muitos meses não recebe...), e das quarenta e poucas
crianças na idade escolar, apenas vinte e seis a frequentam.
(...)
Levei para a professora umas revistinhas infantis que recebo
de uma agência local – Zola – nossa colaboradora. Quanta alegria por tão pouca coisa. Mas a professora, que leciona em sua
própria casa porque não há escola, deveria receber um salário
mínimo prometido e desde janeiro não sabe o que é ordenado...
(...)
Fizemos presença na Comunidade Ponta do Curuá, Bailique, desembocadura do Amazonas, canal norte, margem
esquerda do rio. (...) Não há trapiche de pobre viável. Os
troncos de buriti remedeiam alguns desníveis, mas a realidade
é mesmo a lama. Portanto, para entrar em qualquer casa, é
preciso botar o pé no lodo. Um pequeno reservatório com água
serve para limpar os pés diante das casas.
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No Rio Jaburu não há escolas. Dá pena ver jovenzinhos
que não sabem nem ler nem escrever. Pergunto a idade e não
sabem. Indago quando fazem aniversário e um me disse: “Isso
não existe lá em casa”. Que tristeza. Nem sabem quando começou a sua própria história.
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O senhor Raimundo Braga (hanseniano) é o dirigente da
comunidade Ponta do Curuá e cedeu sua humilde casa para o
governo fazer dela a escola, embora até hoje nunca tenha recebido aluguel. Ele e sua família moram ao lado, numa “armação” com assoalho (de juçara) e teto, sem paredes... Disse-me
que preferia esta opção para poder contar com a professora e
assim fazer os seus filhos aprenderem a assinar os seus nomes.
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(...)
Mas tal dificuldade percebo na organização da escola. Na única que então encontrei (na Comunidade Santo Antônio), as aulas
começam às 7h00. Às 9h30 a professora já vai dispensando, pois
os alunos não se aguentam de fome. Merenda escolar antigamente
mandavam... Os meninos que chegam de “montaria” já saem de
casa uma ou mais horas antes sem nada comer... Nas outras comunidades, então, o quadro é pior, pois a maioria dos jovens e crianças não sabe ler e escrever. Esse é o nosso Brasil tão desconhecido.
(...)
Das 12 comunidades existentes no Rio Maracá, apenas
duas contam com uma escola, cuja professora só tem 1º grau.
A situação social nem tem classificação. A maioria das casas
só conta com o assoalho de juçara (paus do açaí) e o teto.
Crianças desnutridas, pálidas. Pessoas portadoras dos mais
desencontrados males, além da malária, que é endêmica.
Quanta miséria! Sentimos a tentação de trocar o nosso programa de consultas, controle de hanseníase, aplicação de flúor,
palestras educativas, a Missa e as Confissões por uma simplória
distribuição de alimentos, que resolveria o problema principal
(fome) por um ou dois dias, e tudo continuaria como antes.
(...)
Outra triste realidade é o analfabetismo. Em Furo Seco,
penso que chegam a 90% os que não sabem ler e escrever.
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Nem o nome sabem direito, que se poderá dizer da assinatura... Alguns já com três meses de vida e nem o nome receberam. Data do nascimento, então, só Deus sabe.
(...)

Por ser já fim de ano letivo, tivemos a ocasião de estar
presentes e celebrar com mais brilho as cerimônias escolares
preparadas para essas datas. As escolas não são numerosas,
mas as prefeituras aproveitam as Comunidades Eclesiais de
Base, que já têm um ponto de encontro, para instalarem, ao
lado ou perto das capelas, uma escola. Quase todas de grau
primário, mas em alguns pontos distantes há outras de 1º
e 2º graus. Assim pudemos atingir boa parte da juventude,
dando prioridade à formação e à religiosidade em detrimento
das consultas médicas. Mesmo assim, para não sair do esperado, encontramos crianças anêmicas e desnutridas que
motivaram as costumeiras palestras sobre alimentação, higiene e cuidados preventivos.
(...)
Chamou-nos a atenção a situação das escolas, tão abandonadas. Talvez as distâncias sejam argumentos para explicar,
mas não justificar, o desamparo das autoridades municipais
e estaduais. A solução que adotaram contribui seguramente
para o aparecimento de outras doenças. As crianças das famí-
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Fim de ano todos pensam em férias, e dá para imaginar o
acúmulo de trabalho para quem fica na ativa. Eu e irmã Socorro, além das atribuições missionárias, precisamos suprir as
férias dos médicos e enfermeiros na Pediatria do hospital. Bem
por isso que esta foi nossa última viagem sanitário-religiosa
neste ano de 2004, para as comunidades de Boa Vista, Tambaqui da Conceição, Santa Maria dos Pagãos, São Benedito
dos Pagãos e Ilha dos Bodes.
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lias mais distantes devem sair pelas 5 horas da manhã, levadas
por uma catraia que, de casa em casa, apanha os alunos para
chegar às 8 horas na escola e retornar às 20 horas. Para superar o tempo perdido, acharam uma forma de aplicar as aulas
durante três dias na semana, num total de 8 horas diárias, e
dar folga nos outros três dias. A merenda da escola é servida
nas horas dos lanches. Se o aluno não levar de casa o próprio
almoço, só vai fazer uma refeição melhor ao chegar a sua casa
de noite. E isso para alunos de 7, 8, 9 anos e até os adolescentes. É fácil deduzir o que podem render nesse aprendizado.
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(...)
Irmã Socorro e eu nos revezamos nas palestras sobre a saúde
em geral, incluindo as exigências atuais para a estabilidade de
uma família feliz em todos os sentidos, materiais e espirituais,
já que esse interior da Amazônia é verdadeiramente esquecido dos políticos e autoridades sanitárias em relação a outras
regiões de nosso país.
As escolas, onde os professores também cedem o dia e o espaço para as consultas, pois nessas comunidades não há nem
sequer um posto de saúde, funcionam em estado precário na
estrutura física. As passarelas quebradas, os banheiros que desafiam qualquer um a chegar inteiro nos assentos imundos
(quando existem...) sem pensar em papel ou algum acessório
para uma devida higiene... Bem que as nossas crianças mereciam uma atenção mais cuidada. E um agravante: até nesses
fins de mundo já correm os negócios das drogas. A cola e outros atrativos estão fazendo presença entre as crianças do curso
primário. Numa das escolas regionais, onde se completa o 2º
grau, já acusam fornecedores de drogas entre os 120 alunos,
obrigando os professores a ficarem atentos a mais esse desafio.
(...)
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Os moradores ficaram muito felizes por termos escolhido
as comunidades São Francisco, Recreio, São Jorge e Retiro do
Porteiro, no Rio Preto, que veem o padre duas vezes ao ano,
mas que jamais tiveram uma visita médica, a não ser em
minhas passagens anteriores, deixando clara a queixa de serem esquecidos pelas autoridades. Em toda extensão deste rio,
não vimos um posto de saúde e há apenas duas escolas primárias. Uma delas com um aparelho de televisão que encanta as
crianças. No momento do recreio a professora liga o transformador para a devida energia, e todos se agrupam diante da
tela para ver a novela da tarde da Rede Globo com um prato
de merenda na mão (arroz com uma fatiazinha de goiabada),
ao invés de brincarem no pátio ou outras diversões.
A visita do Papa ao Brasil, que se realizará nesta próxima
semana, já tem reflexos de expectativa neste mundão aparentemente distante das realidades sociais do país. A estas alturas do ano 2007, muitas comunidades já contam com um ou
mais aparelhos de televisão, à frente dos quais se concentra a
vizinhança para algum acontecimento, como este da visita do
Papa. É evidente que, na simplicidade de cultura do nosso povo,
o maior respeito e interesse por tal acontecimento atinge toda a
nação, e é bom lembrar que, para nossas viagens, que têm como
finalidade a promoção da saúde – do corpo e da alma –, tal
acontecimento tem poder de despertar o interesse e a reflexão sobre os valores espirituais (que atingem até a irreverente Globo).
Nossa modesta colaboração missionária se faz junto ao esforço do padre Valentim (PIME), o vigário das ilhas, que tem
sob sua responsabilidade 99 comunidades visitadas duas vezes
ao ano. Não sendo possível visitar todas, procuramos dar cobertura principalmente àquelas que contam com um agente
de saúde que fez o curso conosco em anos anteriores.
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(...)
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3.4 - POSTOS DE SAÚDE
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Resultado da soma de esforços dos camilianos, de algumas entidades parceiras e da comunidade, a construção,
a aparelhagem e o funcionamento dos postos de saúde é
motivo de contentamento de padre Raul e de sua equipe,
como o religioso faz questão de registrar em diversas passagens de seus relatórios.
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À beira do rio, o Posto de Saúde São Camilo destacava-se
mais no meio da mata. Exemplar em sua construção, refletia
o carinho da comunidade. Tal como no posto anterior, fomos
portadores de outros mantimentos que então faltavam, como
balança das crianças, fichas de controle, esfigmomanômetro
(aparelho para medir a pressão arterial) e uma caixa de curativos bem equipada com pinças, tesouras, bisturi, fios de sutura, agulhas etc. Coisas que, segundo os agentes, nem na sede
do município tem.
(...)
Mais um pouco de maresia, com outras duas horas de viagem, e chegamos na Comunidade de Portel. Agenor e Benvinda são os agentes de saúde que fizeram o curso conosco quando
ainda nem se conheciam. Agora, já casados, tomam conta do
postinho mais novo que temos em nossa lista. É verdade que
a prefeitura colaborou para boa parte deste ser construída.
Mas seu funcionamento e equipagem ficaram por nossa conta,
como também sua cobertura.
É interessante que, em cada lugar, sempre encontro alguém
que me diz: o senhor está vendo aquele rapaz (ou aquela
moça) ali? Ele (ou ela) foi salvo(a) por sua mão quando era
pequeno(a). Recordam então a sua passagem pelo hospital
em anos idos e sempre também se referem à irmã Socorro,

de quem guardam lembrança e gratidão. Também hoje nosso
Livro de Registro já chega aos 18 mil casos de internação hospitalar, só na Pediatria!
(...)
A ilha (e rio) Maniva conta com a comunidade e o postinho de saúde mais perto de Macapá – apenas 50 minutos com
nosso barco, que é veloz.

A parteira, dona Rosalina da Silva, há alguns anos treinada no Hospital São Camilo, dá uma cobertura aos moradores
locais e aos das comunidades vizinhas. Dona Rosalina reserva
três dias da semana para ali atender as gestantes que então
fazem um autêntico pré-natal.
Na ocasião do parto, a gestante aguarda o seu momento na
própria maternidade, então acompanhada pela parteira, que
tem em mãos o material próprio e necessário. Em caso de alto
risco, já em tempo é enviada ao hospital.
A construção de postos de saúde sempre foi uma das
prioridades dos camilianos em Macapá, conscientes da
grande ajuda que essas unidades básicas de saúde prestam à
população que vive distante dos hospitais públicos. Ainda
mais porque tal obrigação passa ao largo do poder público:
“E as promessas dos políticos nos tempos das eleições para
colaborar no posto de saúde? É sempre a mesma história.
Que tristeza...” – desabafa padre Raul. Daí o porquê de,
nesse intuito, eles empregarem muitas vezes os recursos
que lhes chegam às mãos:
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No Rio Francisco Luiz, tivemos a oportunidade de encontrar, além do posto de saúde, recentemente inaugurado, a maternidade São Camilo. A ideia partiu da própria comunidade
e de seu agente Francisco Baía, o Chico da Cobra.
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Engraçado, o falecido padre José Baroli, camiliano de Milão, que nos visitou duas vezes, desejava conseguir um barquinho para o trabalho missionário na Amazônia, que teria
o sentido de Esperança para este povo tão distante e desamparado. Para tanto, nos trouxe o repórter Josef Mühlbauer, do
jornal alemão Bildpost, que nos acompanhou, em fevereiro de
1985, pelas comunidades do interior. Mas preferimos aplicar
a ajuda financeira decorrente (10 mil dólares) na construção
dos postinhos de saúde, hoje nove deles já inaugurados e outros
seis em andamento.
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O barco São João Batista, doado pelos Cavaleiros da Cruz
de Malta, veio então cumprir o sonho do padre Baroli, que lá
do céu contempla a sua realização. Bem que D. Luiz Vieira,
nosso bispo, anunciou no rádio o início deste trabalho ligado
à Pastoral da Saúde como barco da Esperança, conforme também a nossa vontade que assim fosse acolhido pelo povo.
(...)
Em algumas ilhas o êxodo para as periferias das cidades é
por demais sentido e o desânimo dos dirigentes se manifesta,
com reflexos também para o nosso trabalho. Esta comunidade
do Rio Tracuá contava, há 10 anos, com 15 famílias. Hoje
está reduzida a apenas cinco.
Já a comunidade do Jaburu, também distante uns 50 quilômetros de Tracuá, em sentido sul (em direção a Belém) está
bem servida com um postinho de saúde São Camilo, cuidado
pelo agente José Costa de Almeida.
(...)
Sem dúvida que é uma vergonha o que se surpreende neste
nosso país nos lugares esquecidos das autoridades. Concordo
que as verbas destinadas às pequenas prefeituras são realmente
magras, mas as prioridades em seu emprego ficam mais à mercê

das oportunidades de projeção política. Por sinal, está aprovado um chamado “evento” que acontecerá no próximo dia 26,
um rodeio com bandas etc., ao preço de 28 mil reais. Mas a
estrada fica como está. O posto de saúde, muito bem zelado por
dona Rosalina Guimarães, nossa fiel agente de saúde, está desamparado sem um remédio sequer. O posto de saúde da Vila
do Livramento está abandonado, repleto de cabas (vespas), que
não é possível nem chegar à porta. Meu atendimento médico
então se realizou na escola, também visitada por morcegos...

3.5 - AGENTES DE SAÚDE
Destaca-se, nos relatórios do padre Raul, o grande carinho e respeito pelo trabalho dos agentes de saúde das
comunidades visitadas que, para ele, são os grandes heróis
dessa obra missionária:
Finalmente aponta a Comunidade do Rio Chato. Há
agentes de saúde que mereceriam medalhas pelo seu desempenho. Quanta satisfação nos dão! Postinho bem cuidado, limpo, tudo em ordem. Crianças mensalmente pesadas, sem faltar
uma no controle. Livro de Registro em dia. O João Gouveia,
então responsável, já atendeu 565 casos novos a partir de 2
de junho de 1988. Ferimentos corriqueiros no trabalho rural,
picadas de arraia e de cobra, estado gripal, diarreias, febre,
abertura de abscessos são os registros mais frequentes. (...)
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Mas tais descasos não nos impedem de chegar e atender
um povo batalhador, pois na verdade são justamente os mais
esquecidos que nos motivam a lembrar-lhes que se os políticos
os abandonam, o mesmo não acontece com Nosso Senhor Jesus
Cristo. E assim realizamos nossa ação de saúde.
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Nesta semana de 25 de setembro de 1989, na programação
constava uma visita às comunidades do Rio Jaburu Grande
e Rio Arangona. É impressionante a variedade geográfica nas
ilhas espalhadas por este arquipélago marajoense. O postinho
de saúde São Camilo, inaugurado em 28 de maio de 1989,
projetava-se no meio do rio como uma casa de misericórdia.
Assim, imagino os casos que ali chegam, buscando o agente de
saúde José Costa Almeida, um verdadeiro sinal de São Camilo
a acolher Jesus nos doentes nesta mata sem fim. O mesmo diria
do outro agente da comunidade do Rio Arangona, embora
ainda pouco experiente, Rosival Baía Santana.
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Em montarias e barquinhos da localidade ou de comunidades vizinhas, o povo ia chegando. Estavam avisados pelo
nosso programa de rádio. Nosso povo ainda deseja “consultas”,
embora sabendo que nosso programa é prioritariamente de
medicina preventiva. Mas surpreendemos uma menina com
pneumonia e outra que foi mordida por morcego (o primeiro
caso em meus quase 30 anos de profissão!).
Parece nada, mas nestes quatro meses, o Livro de Registro do agente já acusa perto de 200 atendimentos, embora
eu nsista com ele e os demais que se dê um empenho na
educação sanitária. Casos de picadas de arraia e cobra,
acidentes de trabalho na mata e na pesca, assim como outros
mais graves que ele mesmo se encarrega de encaminhar ao
Hospital São Camilo.
(...)
Percebi que os cartões das crianças funcionam. Na comunidade de Boa Vista são 60 crianças, sendo 10 menores de 6
anos. Ainda existe uma ou outra família que não despertou
para estes valores. Desnutrição e verminoses ocupam 80% dos
atendimentos. As vacinações, por outra parte, são um desastre.

O senhor Francisco Palheta é o agente de saúde da Comunidade do Igarapé Barbosa. O Capixaba, como é conhecido.
Uma casa e um postinho tão modesto e pobre que dá para
estranhar sua eficiência. Mas a caridade é real. E é isso que
mais nos anima. Um menino, Carlos André, de 8 anos, caiu
com o terçado (facão) e abriu a palma da mão direita. Uma
anestesia, limpeza com água e sabão e sutura – um pouco de
choro – e a solução já estava pronta. Capixaba tem todo um
material próprio para tais curativos, graças à colaboração da
Fundação Marcello Candia, que se prontificou a equipar os
postinhos com tais instrumentos.
(...)
Senti que, nas duas comunidades (Maniva e Francisco Luiz),
o Cartão da Criança está funcionando e assim tive melhores
condições de mostrar para as mães como se dá a evolução de seus
filhos, insistindo com a orientação alimentar junto aos que não
conseguiram atingir o peso convencional. Esta comunidade conta com 41 crianças menores de 4 anos, das quais apenas 7 estavam com peso abaixo do “normal”. Digo apenas, pois, em geral,
temos, nas demais comunidades, um índice bem mais elevado,
passando algumas de 50%. Mas este é um valor que nos anima,
pois sendo uma das mais próximas de Macapá tenho oportunidade de insistir e cobrar do nosso agente as orientações óbvias.
(...)
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Está praticamente ‘a zero’. Algumas têm a Sabin somente. Este
é um assunto para, em breve, me entender com o secretário de
saúde daqui, que sempre faz dificuldades por serem as ilhas
zonas do Estado do Pará.

Estamos em direção às comunidades dos rios Santo Antônio, Portel e Baiano. Os condicionamentos na Amazônia são
muitos e desafiantes, mas vamos enfrentando-os dentro de nos-
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sas possibilidades. A vacinação, por exemplo, tão prioritária,
ainda está na programação, por falta do gerador para a geladeira doada por nossa Igreja-irmã de Campinas (Paróquia de
Santa Tereza, da Vila Industrial).
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Em confronto com as demais comunidades, tive a satisfação
de sentir a seriedade do agente de saúde Francisco de Assis,
empenhado no funcionamento do postinho São Camilo do Rio
Santo Antônio. Os cartões das crianças em ordem – 36 crianças de zero a 5 anos – com apenas 18% delas fora (abaixo) do
peso. Digo apenas porque, noutras comunidades, o percentual
chega a 70%. A comunidade já despertou para outros valores
da saúde e, tanto eles como nós, sentimo-nos incentivados por
um programa que dá sinais de “dar certo”.
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Constatamos também, entre os moradores, que havia sanitários em 100% das casas, o que não acontecia anos atrás e,
conforme já relatei, difere muito de outras localidades, onde
esse equipamento sanitário não atingia 20% das casas. Localidades com os mesmos costumes, mesmo nível de vida. É
questão de insistir na pregação e no empenho do agente de
saúde e do dirigente da comunidade.
(...)
No Rio Santo Antônio, além do postinho de saúde bem
cuidado pelo agente Francisco de Assis, temos a satisfação de
contar com um grupinho da Pastoral da Saúde, criado pela
irmã Socorro. Logo se percebe o capricho do encarregado e
também o seu prestígio, pois pelo Livro de Registro se notam
muitos atendimentos de localidades vizinhas.
Insisto muito com nossos agentes de saúde para que, primeiramente, se ocupem com a educação sanitária. Realmente
nosso povo precisa muito mais de educação que dos “remédios”
– que tanto reclamam. Tendemos a desacorçoar quando vemos

um menino de 5 anos fumando à vista da mãe que até acha
graça da travessura do filho. Zanguei-me com a mulher, que
acabou batendo na criança. Três erros ao mesmo tempo.
(...)
A Comunidade do Rio Tartaruga já conta com um postinho, e a agente Iracema da Silva Braga, que fez o cursinho conosco há 8 anos, trabalha muito bem. Sua caixa de curativos
conta apenas com três pinças (uma fazendo o papel de porta-agulha) e uma tesoura. Quanta sutura e quanto “milagre” só
com esses três instrumentos... Notei que ela é muito solicitada.
Só nos dois dias em que ficamos ali, chegaram três casos de
sutura. Ela vai ganhar a sua caixa completa agora.
Estamos preparados para a viagem já programada para outros três rios, estes no município de Gurupá, Ilhas do Pará.
São três comunidades (Rio dos Piriquitos, na Boa Vista das
Pracubinhas, Rio Chato e Rio Barbosa) com seu postinho de
saúde São Camilo já funcionando há 4 anos. A primeira tem
como agente de saúde o senhor Antônio Braz de Oliveira. Seu
livro de registro já chega perto de 2 mil atendimentos.
Mas a satisfação em perceber que o programa funciona torna-se evidente ao sentirmos o número dos casos mais comuns
de doenças que existiam no início e que, aos poucos, vão desaparecendo. O mesmo se constata em outros dois postinhos com
os respectivos agentes, João Gouveia e Francisco Palheta – o
Capixita. Folgo em sentir o reconhecimento das autoridades
sanitárias do Pará, pois os mesmos postinhos já estão sendo
visitados pelo médico do município de Gurupá que, por sua
vez, está cobrando dos agentes uma folha de produção com
a estatística dos atendimentos, assim como das crianças em
controle de peso e dos casos de diarreia e infecções respirató-
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rias agudas. Tenho a alegria de ver os Cartões das Crianças
em ordem, e saber que a percentagem dos desnutridos baixou
muito. Vejam os relatórios 3, 4, 11, em que cito 45% no Rio
Chato, 70% nos Piriquitos e 75% no Rio Barbosa, os casos
de crianças que não atingiram o peso convencional nas tabelas
do Cartão da Criança. Hoje não passam de 25%. E o mais
bonito: o Cartão funciona...
Sem dúvida, faltam ainda outras coisas básicas, como filtros sanitários, limpeza da casa e outros dados higiênicos que
também estão bastante ligados a uma situação econômica, tão
precária nestes lugares. Mas nós estamos insistindo na educação sanitária, pois este é um compromisso fundamental dos
agentes de saúde com a população.
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Nosso Chico da Cobra, agente de saúde, merece toda nossa consideração. É um camiliano anônimo. Faz das tripas
coração para o atendimento do seu povo. Por razões particulares, teve que se mudar do Rio Francisco Luiz para o Rio
Samaúma. Faz então, todos os dias, duas horas de remo para
chegar ao seu postinho São Camilo. E é um dos que melhor
funciona. É só constatar no seu Livro de Registro. Vem gente
de todos os lados, pois já conhecem sua dedicação. Procuro
também dar-lhe um suporte espiritual e fiquei contente em
achar entre seus pertences o livro azul de “Oração do Tempo
Presente”, usado.
(...)
As Comunidades de Jaburu e Rio Chato já possuem um
postinho de saúde São Camilo com seu respectivo agente
de saúde formado por nós. Sem bajulação, trata-se de um
exemplo de dedicação e gratificação. Tanto o agente José Costa (Jaburu) como o João Gouveia (Chato) têm seu trabalho

Já no Recreio e no Igarapé Grande os agentes ainda não
abraçaram a sua missão como deveriam e nem posto existe.
(...) Surpreenderam-me, porém, os casos de cardiopatia congênita, pois foram quatro crianças com graves problemas cardíacos que os pais nem suspeitavam. Também constatamos
uma senhora gestante com severo sopro cardíaco. Todos foram
devidamente encaminhados ao hospital.
(...)
Raimundo Conceição Pessoa é nosso agente de saúde em
Tracajatuba do Piraí. Seu postinho, inaugurado em 1989,
conta em seu registro com quase 2.500 atendimentos – afora
as visitas domiciliares. Desde o início, insistimos na formação
de um grupo que atuasse junto à comunidade no cuidado com
as crianças – um início de Pastoral da Criança. Hoje, esse
grupo, já melhor organizado, arrumou uma venda onde faz
promoções sociais e, com os recursos arrecadados, refizeram a
capela, compraram lampiões, filtros, roupas e melhorias para
a escola, dando assim prioridade à infância.
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bem ordenado, com seu Livro de Registro (cada atendimento é anotado com o nome, idade, a causa do atendimento e
a conduta), o Cartão da Criança com seu peso mensal, as
vacinas em dia (com exceção da tríplice – visto a prefeitura não conseguir manter o fornecimento em tempo hábil),
o cartão da gestante, a pressão arterial dos mais idosos, as
colherinhas de soro oral, o filtro para as casas e os relatórios destes atendimentos. Evidentemente faltam outras tantas
coisas, mas aos poucos o padrão de saúde vai melhorando
visivelmente. Tanto um como outro já são bem conceituados
na região e já são seguros nas suturas de pequenos e médios
cortes por acidentes, que constantemente desafiam o trabalho
de quem vive no interior.
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Não tivemos muito serviço. É, por sinal, uma satisfação ver
que a comunidade se mantém ativa e desperta para as questões
básicas de saúde. É verdade que há, ainda, muito a caminhar
(sanitários, forninhos, remédios caseiros etc.), mas já comprovamos que as vacinas estão em dia, todos têm filtro e sabem
fazer o soro caseiro, as crianças são pesadas mensalmente e as
famílias começam uma horta comunitária.
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Arangona e Maniva são duas localidades que ficam na
assim chamada Grande Ilha do Pará. Cada uma com seu
agente de saúde e seu Postinho São Camilo. Rosival Baía
Santana e Antônio Marcos Facundes assumiram este cargo
junto aos seus no tempo da organização das Comunidades Eclesiais de Base, e hoje já são funcionários e recebem um salário
pela prefeitura de Afuá.
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(...)
As chuvas agora são constantes e as “águas grandes” ameaçam alagar as casas mais ribeirinhas, mas nós precisamos
retornar ao trabalho pelo interior e as intempéries só nos atiçam o desafio.
As quatro comunidades visitadas – Arangona, Três Irmãos,
Samaúma e Francisco Luiz – pertencem à Ilha do Pará,
assim chamada, embora as demais do estuário do Amazonas
também sejam ilhas do Estado do Pará. Tivemos, então, a
ocasião de nos encontrar com os quatro agentes de Saúde em
seus respectivos postinhos, já construídos há três anos, para
uma revisão de trabalho.
O nível de saúde de todas essas comunidades é mais ou
menos semelhante. Sem dúvida, já bastante melhorada se compararmos com as primeiras visitas. Dá para sentir pelo Cartão
das Crianças em sua atualização mensal (pelo menos em duas
delas) e pelo interesse nas possíveis vacinações. O grande desafio

continua sendo a melhora do nível nutricional. Sem dúvida, a
fome e pobreza são as doenças do Brasil... E como nos sentimos
desarmados para tanto... Mas se por um lado é um problema
político também conta a questão cultural e educacional.
O Rio dos Piriquitos conta com a atuação do agente de saúde e também dirigente Antonio Braz de Oliveira, há muitos
anos preparado por nós. Dá gosto visitá-lo. Seu postinho São
Camilo é exemplar no desempenho, no cuidado e na conservação, com seu Livro de Registro bem anotado e uma produção
invejável. Os Cartões de Crianças acusam 30 meninas e 29
meninos menores de 4 anos, todos bem controlados e pesados
mensalmente. É verdade que alguns deles (10) estão abaixo
do peso. E não percebo outra coisa além da desnutrição. São
famílias pobres, algumas em dificuldade extrema. Perguntando a uma das mães que se queixava de dor no estômago, ela
me garantia: “Tem dias que nós nada comemos; à tardinha
conseguimos um pouco de açaí e mais nada”.
(...)
Algumas comunidades que visitamos contam com postos de
saúde. Nós mesmos subsidiamos dez deles com a ajuda da Manos Unidas (uma Organização Não Governamental católica
da Espanha), e outros 18 com ajuda das missões de nossa Ordem. Mas a manutenção deles deveria ficar a cargo das Secretarias de Saúde dos municípios. Porém, dificilmente, encontramos um posto com algum remédio ou material de curativos.
O agente de saúde tem que se virar por conta. Por sorte, alguns
fizeram um estágio com a irmã Socorro e também com o grupo
de Farmácia do Centro Universitário São Camilo de São Paulo, e contam com alguns remédios caseiros, feitos com as ervas
existentes em nosso meio. Encontramos uma criança com um
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corte profundo no braço, que nossa agente suturou com agulha
de costurar, por não contar nem com um porta-agulha.
É interessante que, em tais postos, cujos agentes conseguem
ser funcionários da prefeitura (municípios de Afuá, Gurupá
e Chaves, limites com Macapá, que costumamos cobrir, além
dos do Amapá), devem enviar um minucioso relatório à sua
Secretaria de Saúde. Alguns deles tiveram, neste ano, uma rápida visita do candidato à reeleição de prefeito, acompanhado
de um médico que distribuiu remédios...
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Na comunidade do Chato, ficamos no postinho de saúde
patrocinado pela Manos Unidas, sob os cuidados do agente de saúde João Gouveia. João é um dos primeiros agentes
que fez o curso conosco e, desde 13 de fevereiro de 1988, vinha atendendo a sua comunidade e as vizinhas (como faz até
hoje) num antigo e já deteriorado postinho. Em seu livro de
registro, que eu sempre fiz questão que anotasse, figuram até
hoje 21.387 atendimentos. São esses pequenos detalhes que
nos fazem sentir, depois de tanto tempo, o valor do nosso empenho em realizar os cursos de agentes de saúde neste nosso
rincão tão esquecido...
(...)
Nas comunidades de Bom Jardim, Rio Morcego e Rio Fábrica, contamos com a colaboração e organização das camilianas e agentes de saúde Joveni Borges Garcia e Deusarina
dos Santos Campos, moradoras no local e líderes das Pastorais. Logo se percebe a diferença entre os locais que tais líderes
atuam. Durante a missão, por exemplo, chegou um rapaz com
um golpe de terçado muito profundo na perna, que pode ser
reparado de imediato. Ainda hoje, estes agentes representam
muito nos primeiros socorros que, na cidade, são impedidos

Como nas demais visitas, nossa atenção é orientada principalmente para uma medicina preventiva, com as palestras
próprias, procurando, deste modo, evitar complicações maiores
na saúde. Mas não podemos desconhecer os casos que mais
necessitam de uma resposta urgente. Assim encaminhamos
duas senhoras com nódulos mamários, homens para exames de
PSA – preventivos da próstata –, revisão cirúrgica de senhoras
com muitas dores no local da cirurgia cesariana. Bem que a
Associação Médica chama a atenção para a quantidade de úlceras gástricas na região Norte. Insisto em deduzir ser devida
à quantidade de pessoas que se alimentam com açaí e farinha
d’água – ou melhor dizendo, farinha d’água com açaí. Nosso
povo não sabe comer sem a bendita farinha que, misturada
com esta fruta, não favorece a digestão.
A irmã Socorro tem o dom da palavra e a experiência de remédios naturais, que aprendeu no curso com o professor Sílvio
Panízza, em São Paulo. E nas circunstâncias em que vivemos,
diante dos poucos recursos que as prefeituras podem passar aos
agentes de saúde, muito propício se torna um conhecimento
dos recursos que a natureza oferece. E neste assunto a Amazônia ainda reserva muita riqueza já aproveitada pelos índios e
agora pelos estudiosos do tema.
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de realizar. É uma das realidades que nem sempre as altas
autoridades, ao firmarem uma proibição de atos cirúrgicos
por profissionais não graduados, precisariam fazer uma ressalva. São quadros que se resolvem quase de imediato, pois seria
fácil entender que, nestas ocasiões, além da urgência, evitam-se complicações pela demora do atendimento. Evidentemente
que os agentes formados por nós sabem avaliar os seus limites.
Mas sempre é um primeiro atendimento.

(...)
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Boa parte de nossas missões realiza-se nas ilhas da Foz
do Amazonas, em comunidades pertencentes à nossa diocese,
mas já no município de Afuá (PA). Mas desta vez demos
uma prioridade ao município de Mazagão (AP), onde
os afluentes da margem esquerda do Amazonas têm grande
extensão e, em geral, contam com ma boa população. Infelizmente, a questão da saúde não tem prioridade nos projetos
da prefeitura, como seria de esperar. Sem querer desculpar,
a situação é desafiadora, pois apenas carentes postinhos, com
seus respectivos agentes de saúde, ocasionalmente aparecem
em alguma localidade ao longo dos demais afluentes. As
famílias que aí residem, em geral, vão buscar recurso numa das
ilhas do Pará, onde contamos com alguns agentes ligados
ao nosso hospital. Foi o que aconteceu nesta missão, pois em
nenhuma dessas localidades havia um recurso destinado à
saúde e nem nós carregávamos material cirúrgico, quando,
numa embarcação, uma menina com um profundo corte na
coxa (queda de trapiche) foi trazida por seus pais. Foi então
encaminhada e atendida pelo nosso já famoso colaborador
Chico da Cobra, em seu posto na Ilha da Fartura, não muito
distante de onde estávamos.
Tais fatos me fazem voltar à questão dos chamados agentes, pois as distâncias são enormes e, para um acidente desse
tipo, tudo pode se agravar se a vítima não for atendida logo.
Vejo muitos casos de cicatrizações feias, devido à demora para
serem atendidos. Então a solução mais viável é preparar os
agentes de saúde, embora de formação primária ou secundária, para, dentro de suas capacidades, fazerem esses atendimentos de emergência.
Com essa orientação, preparamos mais de 500 agentes em
nosso hospital nestes 37 anos de nossa presença em Macapá. É
verdade que a maioria se contentou com a formação, pois não
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havia emprego para tantos, porém seguramente valeu o que
aprenderam, pois até agora usam de seus conhecimentos para
solucionar inúmeras emergências.
Muito a propósito escolhemos, para a semana do dia 10 de
setembro de 2010, a comunidade do Rio Jaburu, pois é uma
das mais antigas e que recebeu uma particular atenção desde
o início de nossos trabalhos, há 21 anos. José Costa de Almeida ou o Zé Quindó, como é conhecido, fez o curso de agente
de saúde conosco há aproximadamente 18 anos e sempre foi
um exemplar batalhador nestes recônditos do Rio Amazonas,
no município de Gurupá. Identificado com seu povo, mora
num casebre de palha com sua querida Maria Gorete, com
quem já teve nove filhos. Procurado pelos moradores de distantes localidades por reconhecido empenho e dedicação a seu
serviço, agora teve que se reservar, pois há questão de 5 meses,
sentindo-se doente, nos buscou e tivemos a triste notícia de
constatar um estado grave de origem sanguínea.
Encaminhado aos meus colegas hematologistas, decidiram
aguardar um devido tratamento até esclarecer bem o tipo de
sua leucose. Sabendo de seu estado, buscou também tratamento alternativo com sanitaristas de Gurupá formados em
Belém. Enquanto vamos controlando seu estado, demos uma
especial cobertura junto aos frequentadores de seu postinho,
por sinal construído por nós há uns 6 anos.
(...)
Infelizmente, o posto de saúde só conta com uma parede
onde encostaram alguns remédios da CEME. O agente de
saúde, Claudionor Farias, ‘deu no pé’ há muito tempo. Seus
pais, encabulados pelo abandono do filho, procuram me tratar com muito carinho.
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Por falta do agente, não há controle das mães e nem das
crianças. Vacinas só na campanha da pólio – e nem todas
[as crianças] a receberam. Sanitários só na escola (já caindo).
Água, só de “talha”...
Fornecemos um comprimido de Levamisole para cada
pessoa. Mas o que isso pode resolver?
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As comunidades Três Irmãos, Samaúma e Francisco Luiz,
que se localizam nos limites a oeste do município de Afuá,
são possuidoras de postinhos de saúde São Camilo, montados
com o esforço da própria comunidade e um pouco de ajuda do
nosso serviço missionário. Entre os atendimentos, tive muitos
casos que vieram de comunidades vizinhas, onde ainda não há
agente de saúde e diversos casos de sarampo são enfrentados.
Já nas “nossas”, as crianças foram vacinadas e nenhum caso
se registrou. Tive também a alegria de ver, na primeira – Três
Irmãos –, que os Cartões das Crianças estavam todinhos em
dia e que, de 46 crianças menores de 5 anos, apenas uma
não alcançara o devido peso convencional. Insistimos muito
na orientação de saúde e na medicina preventiva. E penso estar dando certo esse esforço, que diria ser um atestado para o
Hospital São Camilo de Macapá, que faz tal trabalho, enfrentando muita dificuldade.

3.6 - ATENDIMENTO MÉDICO

Era justamente zero hora do dia 24 (de março de 1990),
quando um barco, cujo motor já a distância me acordara, fazia sua parada no postinho. Um presente de encomenda: uma
criança de um ano, com muita diarreia e vômitos, já desidratada, buscava socorro. Procurei ver uma cena de José, Maria
e Jesus batendo à porta. Havia lugar para eles, sim. Mas o
quadro patológico não era tão grave. Dava perfeitamente para
ser controlado com o esquema do soro oral. Com paciência,
ensinei à mãe os cuidados necessários e, mais tranquila, ela
voltou a sua casa. Mas estavam vindo do Rio Tauari, seguramente umas 4 horas de barco...
Aproveitei o silêncio da noite (embora os botos estivessem fazendo uma “farra noturna” diante do postinho) para
transformar cada batida do motor que se distanciava
numa canção de amor ao Senhor Jesus, representado naquela
pobre criança.
(...)
Na comunidade do Rio Cajari, tive ocasião de conversar
com alguns velhos moradores que contavam das visitas muito
ocasionais de padres nestas regiões há 40, 50 anos. (...) Entre eles, o senhor José Nonato de Souza, que nos aguardava
na penúltima paragem. Todo edemaciado, ofegante (cardíaco
avançado), não escondia sua alegria ao ouvir que nos dispúnhamos a trazê-lo para o Hospital. Já há seis meses está sofrendo e até então não encontrava condição para ser enviado à
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Em suas consultas clínicas, padre Raul não mede esforços para ajudar os pacientes e trazer-lhes algum conforto,
mesmo que muitas vezes os recursos sejam escassos e os
casos, graves.
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cidade. Viúvo e morando com uma filha em estado de miséria,
não encontrava eco em suas queixas... Um homem que sorria,
embora nem forças para tanto encontrasse... Agora ele ocupa o
leito 19 do Hospital São Camilo.
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Era quase meia noite na comunidade do Rio Tartaruga,
quando percebi a chegada de um barco. Seguramente alguém
passando mal. Confesso que fico um pouco preocupado quando isso acontece, pois não tenho muito recurso para atender
pessoas em estado grave com o que disponho no barco. Mesmo
profissionalmente, sinto-me mais seguro no campo da Pediatria, minha especialidade. Já as demais especialidades ressaltam minhas limitações. Eram duas crianças com sarampo.
Embora no auge do exantema, não me parecia nada complicado. Aproveitei o litro de água mineral que guardava para
colocar os sais do soro oral e as despedi.
No dia seguinte, outras duas crianças, cujos pais sabiam do
meu roteiro pelos programas de rádio aos domingos, chegavam
de longe com um quadro grave: febris, tossindo, dispneicas, gementes, com nítido batimento das asas do nariz, desidratadas
e com estertores pulmonares típicos de uma pneumonia avançada, além do exantema morbiliforme. Adiantei o tratamento
com uma aplicação de Penicilina Bezantina e as encaminhei
ao hospital. Eram dois irmãos com 2 e 3 anos, sujos até a testa. Aqui, por preconceito, ninguém dá banho em pessoas com
febre, ainda mais se tiver sarampo.
Mais outro barco de longe encostava, às 5 horas da manhã, justamente quando deveríamos partir de volta. Atendemos dois adultos com sarampo e a terceira pessoa aproveitou
a nossa embarcação para ser internada na Pediatria do nosso
hospital, já sob meus cuidados.

(...)
Dia do Sagrado Coração de Jesus. No caminho, entrei na
casa de dona Clarice, já tão velhinha e cega, que não sai mais
de sua rede. Pude presenteá-la com uma nova rede e, junto com
os seus, rezamos e dei-lhe a bênção. Quanta alegria por algo tão
simples: uma visita de um padre... coisa que jamais acontecera.
Fico sempre atento, para que ninguém doente que já
não possa sair de casa (velhinhos ou paralíticos) fique sem
uma visita. Mais adiante, já no dia do Imaculado Coração
de Maria, visitei um rapaz de 25 anos, desde o nascimento
deitado na rede. Era um caso de hidrocefalia, cujo paciente
persiste viver. Quando ele tinha 10 anos, a mãe conseguiu
levá-lo ao médico que, infelizmente, nada mais pôde fazer.
Desde então, ninguém mais o visitara. Razoavelmente lúcido,
trocou umas palavras comigo e, novamente, juntos rezamos.
São pedacinhos do Sagrado Coração de Jesus espalhados por
esse mundo afora... (...)
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Sem dúvida, o melhor trabalho no momento seria a vacinação. Ainda estou limitado neste campo que tanto desejo
iniciar, por falta da manutenção da “corrente fria”, pois a
geladeira está dependente de um motor gerador que está para
chegar. Além disso, temos um entrave burocrático por causa
do fornecimento das ditas vacinas, que deve ser feito pelos municípios ou estados. O Pará, onde estão estas ilhas, não cobre
com vacinas essas regiões distantes, a não ser muito ocasionalmente e só com a Sabin. Já o Amapá faz dificuldades para
fornecê-las, pois não pertencem à quota de sua responsabilidade. Mas vamos conseguir superar isso em breve. Enquanto
isso, o sarampo vai se alastrando e mesmo dizimando muita
criança e até adultos. Os moradores são bastante desnutridos,
terreno ótimo para tanto.
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Na visita às comunidades Três Irmãos, Samaúma e Francisco Luiz, outra mulher muito idosa se chamava Maria.
Sua casa era um amontoado de trapos e latas velhas sobre
um chão de Jussara (tronco de açaí) sem paredes. Mora
sozinha no meio do mato. Doente (cardíaca), fica à mercê
dos vizinhos que lhe levam algum alimento. Ficou feliz com
um pacote de café e uma rede com mosquiteiro (gentileza das
irmãs carmelitas) (...) Faz parte da nossa missão a visita e
ajuda aos doentes tão isolados neste mundo. Infelizmente, a
não ser seus vizinhos, ninguém mais passa por lá. Mesmo o
padre vigário, que vai uma ou duas vezes ao ano na comunidade, quando aí chega, o serviço (reuniões, batizados, casamentos, confissões, missas etc.) é tanto que não sobra tempo
para fazer visita domiciliar.
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(...)
Viçosa de Fora é a última porção de terra do Norte que faz
parte do arquipélago de Marajó. Cada vez que viajo por estas
bandas me vem à lembrança o apostolado aos mais distantes.
Estas ilhas isoladas necessitam mais de um dia de viagem à
espera da maré para se poder entrar nas vilas, já que os canais
de acesso só dão passagem quando as águas estão no máximo
das marés. Entrada ou saída, só duas vezes ao dia, na preamar. As comunidades pertencem ao município de Chaves.
Reservamos um dia para cada comunidade (Arrosal,
Açaituba, Canivete, Valério, Feliciano e Carás), com complementação de dois dias para o Valério e outro para a
viagem de volta.
Já no terceiro dia, tivemos uma emergência vinda do Rio
Canivete, onde ainda não tínhamos chegado. Um menino,
Rômulo Silva da Silva, de 12 anos, com dor de cabeça, vômitos e febre. Os sinais neurológicos nos obrigaram a fazer

Dia seguinte, já no Canivete, fizemos um rastreamento para
ver se havia alguém mais com os mesmos sintomas. Tudo bem.
Antes de sairmos, o filho do agente Osvaldo Maciel, de 10 anos,
estava com febre alta e dor de cabeça. Na dúvida, resolvemos
também puncioná-lo: líquor claro como água de rocha. Seguimos adiante. Mas pela manhã, no Valério (comunidade seguinte), bem na hora da Missa, chega o Osvaldo com o filho
muito mal. Dr. Carlos [médico Carlos Melo Valente, que veio
de Curitiba para uma “experiência” no trabalho missionário]
se encarregou de atendê-lo enquanto eu concluía a celebração.
O menino a esta altura estava com muitas petéquias e áreas de
necrose confluentes, quadro típico que denominamos Síndrome
Waterhouse-Friderichsen, ou seja, caso gravíssimo de septicemia por meningococo. Dr. Carlos orientou que retornassem de
imediato e seguissem para Macapá (12 horas de viagem), levando apenas os comprimidos de Ampicilina de que dispúnhamos. Ao passar de volta na sua casa, o agente Osvaldo já tinha
outra filha com febre, cefaleia e “manchas” na perna. Porém
o barco não poderia seguir por falta de condições, o que só foi
possível à tardinha. Só depois, em conversa com os pais, eles nos
revelaram o que foram estas 24 horas de espera até chegarem ao
hospital – com a graça de Deus o menino chegou vivo.
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uma punção lombar e afastar a possibilidade de malária, que
também ocorre na região. O liquor turvo (água de arroz) nos
orientou para, de imediato, encaminhá-lo ao Hospital São
Camilo, em Macapá. Mas não havia condução. O agente de
saúde que o trouxera até nós já havia retornado a sua casa,
tendo em vista a preparação de nossa visita no dia seguinte,
antes de concluirmos o diagnóstico de meningite. A maré também não era própria para a viagem. Após 6 horas, o menino
partiu com outra embarcação, coberto apenas com Ampicilina (via oral), de que, então, dispúnhamos.
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Como sempre tenho dito, cada viagem nos torna mais fortes
na fé, principalmente quando algum infortúnio nos faz sofrer
pelas limitações próprias ou das circunstâncias. Desta vez, coloquei-me à prova na força da oração. Quando pedi ao Senhor
para que o filho do Osvaldo chegasse com vida em Macapá...
Fiquei aterrorizado ao saber que, de volta a sua casa, além
de outra filha em idênticas condições, perderam seis preciosas
horas sem poder se mover por falta de condições de navegação.
Rezei fundo, mas fundo mesmo, confiando todas essas dificuldades ao meu Senhor. Dentro do nosso modesto conhecimento
médico, o menino não podia durar algumas horas. Chegou
vivo e pudemos, depois, na volta, comentar com os pais o valor
da fé, quando tudo o mais não tem solução. Pude, em seguida,
mandar uma mensagem pelo rádio, acalmando os parentes
com a boa notícia de que todos passavam bem.
(...)
A visita domiciliar para aqueles que já não podem sair de
casa faz parte de nosso programa. Outra velhinha visitada
em sua choupana trazia a triste marca no rosto de um tumor
maligno volumoso. Já toda deformada, também compareceu
à Missa escondendo sua face com uma toalha. Maria [Maria
Manzenreiter, enfermeira na Áustria, do grupo da Família
Camiliana, que acompanhou esta viagem] lhe fez um curativo digno. Outro que sofreu um recente derrame ficou sensibilizado com nossa presença e por nossa prece. Procurei rever
São Camilo em sua caridosa visita aos moribundos, sem poder
fazer milagres, mas buscando Nosso Senhor Jesus em cada um
destes mais pobres e distantes filhos de Deus. Maria Manzenreiter, muito sensível e rica em espiritualidade, não deixou de
colaborar com o Amazonas, vertendo umas lágrimas sinceras
nas águas que a convidaram a voltar noutra ocasião.
(...)
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Para o exercício da profissão, sentimos a dificuldade até
da anamnese. Ao perguntar a alguém qual é a sua idade, a
resposta é suspeita, pois algumas senhoras se contentam em
pedir para o marido (que também não sabe). Se estiverem
já tomando algum remédio, não sabem esclarecer o nome: “é
uma pilulinha amarela que nem sempre tomo, pois já acabou...” e também meninos com micoses infectadas na sola do
pé de difícil solução. Tratamento da água não existe. Já foi o
tempo que recebiam os frascos de cloro. Até nós precisamos ter
um cuidado especial.
Mas algumas particularidades merecem ser mencionadas
nesta viagem que fizemos às comunidades de Boa Vista, Tambaqui da Conceição, Santa Maria dos Pagãos, São Benedito
dos Pagãos e Ilha dos Bodes (Relatório de 19/12/2004): são
frequentes os casos de sequelas de acidentes de cortes profundos
de terçado (facão) no trabalho da roça, de quedas de árvores, queimaduras, ferimentos por armas de fogo etc. que, por
razões diversas, não foram atendidas em tempo ou tiveram
transtornos no transporte, cuja solução ficou por conta da natureza... Uma criança de 2 anos que, por um simples abscesso, embora fosse para a cidade, mas ficou peregrinando de
ambulatório em ambulatório, acabou com uma osteomielite
no ápice da tíbia e hoje nem o joelho existe mais. Nem uma
prótese solucionou o caso. Atualmente, com a perninha pendurada, não encontra alguém que a assuma. Foi mais um dos
casos complicados que nosso hospital assumiu.
Outra surpresa foi uma mãe de 23 filhos, repito, 23, (um deles surdo-mudo), com queixas e sintomas típicos de tuberculose.
Evidentemente, a encaminhei para o serviço especializado do
governo do Amapá (não temos condição alguma de encaminhar
tais pacientes para Belém, embora pertençam ao Pará). (...)

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

(...)
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Embora desta vez não fôssemos tão longe – as comunidades
dos rios Cajueiro, Caetano, Caras e Espera ficam a uma hora
e meia de barco de Macapá – as famílias encontradas eram
de uma pobreza marcante. Nós sempre levamos alguma ajuda
na alimentação, já que sabemos das condições dos que nos
recebem e também cientes de que muitas das famílias vêm
de longe e permanecem no local até a hora da Missa, sem
trazer uma merenda, na esperança de receber algo na casa
do dirigente. Nas águas grandes do atual inverno, os peixes
se embrenham na mata invadida pelas águas e a pesca não
fica tão favorável como no chamado verão (época mais seca).
Numa das comunidades ficamos apenas com o arroz e feijão e
um macarrão que, segundo o costume, sempre nos servem frio.
Mas para compensar estamos no tempo do açaí, que repõe de
verdade as nossas energias.
A irmã Socorro (bem lhe serve o nome) levou um saco de
vestuários cedidos por amigos que serviram para complementar a expectativa do povo que nos esperava com ansiedade. Na
ocasião, doou as suas sandálias a um jovem que não queria
entrar na capela por estar descalço.
Recordo, porém, que todo este esforço, não deve ser analisado por quem vier a ler nossos relatórios como valentia,
merecimento ou admiração. Devemos fazer o que Deus nos
pede, com simplicidade e confiança, sustentados por Sua Graça. Na verdade, nada há de extraordinário, pois agimos como
empregados, já que temos patrocinadores que sustentam o salário dos barqueiros, os gastos da viagem, a ajuda de amigos
na distribuição de roupas e alimentos (levamos sempre duas
sacolas de pão doadas pela Padaria Cristiana). O que importa
é trabalharmos com ardor e fazer o bem, e bem feito.
(...)
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Pelos demais relatórios, pode-se notar que dou certa preferência às crianças, seja por causa da minha especialidade
(Pediatria) seja porque, na realidade, elas formam a maioria
da população ribeirinha. Nas comunidades São Cristovão,
Igarapé Barbosa, Igarapé Brito e Guajará, tenho que repetir
serem as verminoses as maiores patologias, ao lado das evidentes anemias consequentes da espoliação dos vermes ou de uma
alimentação deficiente de ferro.

Esclareço, mais uma vez, que minhas consultas não são
pormenorizadas como se faz em um ambulatório hospitalar,
senão quando percebo que se trata de alguma coisa mais delicada e séria, que, em geral, devo encaminhar aos hospitais
de Macapá. Nem o ambiente é propício e nem daria conta de
todos. Mas na entrevista com os pais dá para saber algo dos
filhos e se pode ver algo diferente à primeira vista. Não deixo,
porém, de auscultar todas as crianças. Por sinal, numa visita
à escola local, percebi um adolescente de 13 anos portador
de ginecomastia de boas proporções, suficiente para me sentir
recompensado em poder minorar o sofrimento deste jovem,
encaminhando-o a Macapá.
(...)
Nesta viagem às comunidades de Igarapé Lobato, Igarapé
dos Bodes, São Benedito dos Pagãos e Santa Maria dos Pagãos, continuamos a enfrentar os mesmos problemas vividos
nas demais comunidades. Como pediatra, dedico-me mais
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Mas sempre tem algo diverso a ser descoberto, como foi com
a primeira criança a ser examinada, na qual constatei uma
cardiopatia congênita grave, ainda desconhecida pelos pais.
Ela e outras senhoras com transtornos ginecológicos mais sérios
e três casos de possível hiperplasia prostática foram devidamente encaminhados ao hospital, para serem atendidos.
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aos cuidados das crianças, mas não posso deixar de atender
também os adultos para os quais, muitas vezes, me sirvo dos
devidos encaminhamentos aos colegas da cidade para atendê-los sem tanta burocracia que, em geral, as entidades exigem.
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Não foi surpresa perceber os casos de anemia, desnutrição
e, seguramente, verminoses diante de tanta carência. Também não foi surpresa constatar quatro casos de gravidez em
meninas de 13 anos, que ainda gostam de bonecas... Outro
problema de saúde é o da assistência dentária, que jamais tiveram. O máximo que pudemos fazer foi a aplicação de flúor
e a possibilidade de, nas próximas viagens, conforme promessas
de amigos, levarmos escovas de dentes ou talvez, um dia, um
colega dentista.
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(...)
“Certo dia, Ele entrou na barca com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem” (Mc 4, 35). Lembro desta história, quando atravessamos a baía de Macapá no Rio
Amazonas. Com a permissão e mesmo o pedido insistente dos
colegas vigários da Prelazia vizinha de Marajó, estendemos
nossa Missão às comunidades de Aranaquarazinho, Arrozal,
São Raimundo e Furo dos Botos.
Sem dúvida que o significado teológico deste trecho do
Evangelho também pode ser vivido por nós diante dos desafios
a serem enfrentados para levarmos a Palavra de Deus e
um atendimento à saúde deste povo esquecido de nossas autoridades. As distâncias, as maresias, as chuvas desta época,
os riscos da navegação por causa do rescaldo da mata que o
rio leva para o oceano podem surgir, como nos conta o Evangelho, e podemos relacioná-los às dificuldades morais, fazendo com que nos acostumemos a apostar a fé “naquele que está
no meio de nós”.

Nesta viagem, tivemos a companhia do professor Stanley
Virgilio, da cidade de Campinas que, desde os tempos das
Igrejas-irmãs, colabora conosco em sua paróquia de Santa
Tereza D’Ávila.

As crianças, como nas demais visitas às comunidades, apresentam-se com evidentes verminoses, desnutrições, parasitoses,
dermatoses, anemias e sequelas de acidentes domésticos. Os
adultos com suas reclamações frequentes de dores articulares,
gastrites, limitação na visão, além das queixas ginecológicas
comuns nas senhoras. Evidentemente, também recorro ao direto encaminhamento aos colegas na cidade, favorecendo, aos
doentes, enfrentarem as rotinas nos atendimentos ambulatoriais dos postos de saúde.
Além do rotineiro, constatei três crianças mongoloides,
duas com cardiopatia congênita, outra de 8 anos com a face
desfigurada em virtude de uma fenda palatina bilateral tão
intensa que os dentes incisivos desalinhados pareciam surgir
das fossas nasais – praticamente não tem lábio superior.
São momentos de indignação, ao constatar os pecados da
burocracia e da insensibilidade nos atendimentos nas unidades públicas de saúde. A mãe desta criança já se aborreceu de
levá-la ao hospital do governo, pois cada vez alegavam motivos que não se justificam: ausência de médicos por causa da

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

As Ilhas Cavianas sempre foram um desafio para nossa
missão devido às distâncias. Com nosso barquinho rápido,
gastamos quatro horas e meia para chegar à primeira comunidade. As demais também se distanciam umas das outras.
Quanto mais distante de Macapá, mais comunidades carentes
de tudo aparecem, e os doentes têm mais dificuldades para
se deslocar à cidade. Mas é justamente por isso que vamos
ao seu encontro.
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greve, transferência para outro serviço, atendimento limitado
e adiado para outra semana... Para quem mora neste interior,
passar um dia na cidade representa muita despesa – ainda
mais para quem é tão pobre –, se não conta com um parente
que lhe dê apoio. Assim, a criança com esta idade só causa
horror em quem a vê. Imagine-se o chegar à adolescência e em
seu futuro familiar... Enviei-a diretamente a um colega.
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Outra realidade é a da mortalidade infantil, que a meu
ver chega perto ou mesmo supera os 100 por mil nascimentos.
São em geral famílias numerosas, com média de 10 filhos, mas
que sempre relatam a morte de dois, três, quatro ou mais filhos
no primeiro ano de vida, ou ainda mais tarde, por acidentes
como afogamento, queda de árvores, manejo de armas de fogo
no momento da caça ou ainda picada de cobra.
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O senhor Stanley aproveitou o tempo para conversar com
as famílias e sentir de perto as diferenças sociais entre esta
região e a sua, em Campinas, São Paulo, onde também há
pobreza, mas com um quadro bem diverso diante das negligências estruturais de nosso país. Ele, com paixão missionária,
sentiu de perto como realmente a Igreja do Sul precisa dar um
apoio à do Norte.
Seja a irmã Socorro ou eu, sentimos que a nossa maior
riqueza é levar Nosso Senhor Jesus, que na verdade lhes dá
felicidade, mais do que a simples saúde. E assim mais uma vez
fomos os colaboradores do Senhor no trabalho de construção
do Reino de Deus.
(...)
As exigências missionárias às vezes levam a optar por alternativas inesperadas. Em nossa última viagem, tivemos outra
vez a surpresa da pane no motor da rabeta que impulsiona o
barco e ficamos a “ver navios” que passavam por nós... Infe-

Diante da impossibilidade de contar com nosso São João
Batista, os moradores das comunidades de Arangona, Santo
Antonio, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Água Preta e
Igarapé Palha se encarregaram de me apanhar no porto em
suas costumeiras embarcações. Na verdade, as primeiras missões sempre foram realizadas assim, com a inconveniência de
quase se perder o primeiro dia de trabalho viajando. Os barquinhos do povo são mais simples e o tempo que perco é três
vezes maior do que gasto com o Batistinha.
Para o transporte, cada comunidade se encarregou de me
levar às outras. Não eram tão distantes, mas ao menos uma
hora se gastava. Já a última, localizada mais longe (3 horas),
deveria me trazer à cidade. O sol brilhante de repente se escondeu e uma tempestade própria do Amazonas se formou,
mas ainda estávamos no meio do rio. Deu, então, para sentir
mais uma vez a proteção do Senhor ao nos conduzir a um
igarapé para ali esperar a tormenta passar. Mas até atingi-lo,
deu para perceber a preocupação e a destreza do condutor.
A realidade é sempre a mesma: quanto mais distante de Macapá, a miséria é maior. Crianças muito desnutridas, pálidas;
embora seja um dia de festa, as suas roupinhas são de um resto
de fazenda. Alegres por participarem de um dia de festa, não
deixam de evidenciar as diferenças em relação às que vivem na
cidade. As patologias não diferem das demais regiões daqui.
Anemias (seja pela carência alimentar seja pelas verminoses ma-
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lizmente, na Amazônia, ainda é um desafio encontrar profissionais de gabarito. Enfim, era a primeira viagem após o
conserto, que nos tirou o coro das doações missionárias: R$
20.000,00... Foi motivo suficiente para colegas da Ordem
opinarem que não vale a pena manter um trabalho assim. É
verdade que outros desafios são maiores do que o financeiro,
mas sem este também não podemos trabalhar.
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ciças), dermatoses, diarreias, ferimentos diversos, principalmente pela colheita do açaí ou pelos acidentes na pesca ou na caça.
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Outra evidência é a quantidade de filhos. Quando entrava
a mãe com os filhos, era em fila, e sempre contavam que outros
já haviam casado. Não me enganaria afirmando que a “média” é de 10 filhos.
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Cada viagem é, para nós, mais um momento de graça por
podermos estar escalados na construção de um Reino que o
Senhor chamou de Justiça, Paz e Amor. Embora as dificuldades nos desafiem, é sempre uma aventura trabalhar para
Ele. Se as dificuldades surgem, a satisfação de superá-las nos
conforta e nos anima a prosseguir neste trabalho. Não seria
difícil imaginar como São Camilo assumiria este desafio com
o seu entusiasmo pelos mais sofridos e esquecidos. Procuramos
pedir a sua proteção para que, embora o mundo procure nos
atrapalhar, ainda tenhamos força e coragem para enfrentar a
realidade com a Graça de Deus.
Esperando que nosso barquinho volte a nos oferecer segurança e confiança, aqui estamos, dispostos a continuar colaborando com o Senhor na construção do Reino, sempre contando
com a Sua proteção.
(...)
Embora a região de Ponte do Rio Preto, Ponte do Rio Breu,
Antonico e São Pedro não tenha as mesmas características das
comunidades ribeirinhas do Amazonas, ela não deixa de apresentar as mesmas situações no que tange à saúde, pois os costumes são os mesmos. No meu entender, confirmo o ditado de que
somos o que comemos. E a alimentação dessas famílias não é
muito diferente das outras ribeirinhas. A particularidade é que
estamos em terreno fértil, marcado por colinas, e há possibilidade de plantações e cultivo de cereais, hortaliças, árvores frutí-

feras etc., que por sinal é ao que mais se dedicam os moradores,
para depois venderem [a produção] nas feiras em Macapá e
Mazagão. Mas se vendem aos outros ainda são conservadores
na própria alimentação, limitada a peixe ou caça e farinha.

Já os adultos trazem as costumeiras queixas de gastrites que,
a nosso ver, correspondem ao costume de prepararem o açaí
com farinha d´água, provocando uma intensa fermentação
no estômago. Como o trabalho de muitos ali inclui o desmatamento da área para as novas colônias se instalarem, há ainda
muitos acidentes de trabalho ligados à agricultura.
Embora haja casos de famílias desfeitas, percebo que os
pobres são mais fiéis aos compromissos de família do que
na cidade. Parece que quem se contenta com o pouco que
tem ou recebe, mostra-se mais feliz do que aqueles que ambicionam riquezas. A constatação é a mesma de sempre: o
dinheiro ajuda, mas também atrapalha. Dificilmente ele é
fonte de felicidade...
A paisagem é paradisíaca, reservada somente para os filhos
de Deus que sabem valorizá-la e desafiá-la. As árvores enormes vão se dando as mãos no alto céu, onde ocasionalmente
penetram os raios do Sol. Tudo canta; os pássaros, a água que
corre, as folhas que balançam ou que caem, o ranger dos tron-
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Então a patologia encontrada permanece a mesma. Crianças em geral pálidas e muitas desnutridas, sendo a verminose
a mais frequente doença. Outra coisa semelhante são as micoses e os eczemas. Aqui, porém, acontecem também os casos
de leishmaniose tegumentar. Por sinal, observei três, mas já
em tratamento. No entanto, o “prato do dia” é a malária. No
Posto São Camilo, aloja-se um funcionário da Funasa que
trabalha no controle desta doença, colhendo sangue e enviando as amostras para Macapá diariamente.
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cos que se irmanam ou o silvo agudo do pássaro no alto do
quinquió, avisando ter gente estranha na mata.
E finalmente surge a cantiga e a barulheira da meninada, aclamando o visitante... Parece uma nação de crianças,
pois estas surgem em ambas as margens, onde algumas casas
cobertas de palha aparecem no alto dos barrancos. Bem em
destaque, a capelinha de São Pedro, ainda mal acabada, mas
suficientemente acolhedora, parecendo já refletir a simplicidade e a religiosidade dos moradores.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

(...)

104

Nosso pernoite costuma ser nas capelas (em geral bem
cuidadas, embora muito simples e pobres) ou nas escolas
(quando existem) ou ainda nas casas dos dirigentes da comunidade. Devido à estação chuvosa e a uma capela inacabada, no último dia de viagem seguimos adiante, alcançando
uma comunidade mais próxima, favorecendo o retorno para
casa. Na mesma hora, chegava uma senhora que viajou
duas horas de canoa para ser atendida pelo nosso agente de
saúde, João Gouveia. Tinha sido picada por uma arraia
e chegou gritando e se contorcendo de dor. Irmã Socorro ajudou o João a socorrê-la.
Foi, então, uma oportunidade de constatarmos a validade
dos cursos que promovemos aos agentes de saúde do interior e
as construções dos postos de saúde – patrocinados pela Manos
Unidas, da Espanha, junto ao nosso Hospital São Camilo –
que em tantos casos substituem um serviço de pronto-socorro
das cidades tão distantes. Os Livros de Registro desses nossos
agentes trazem a referência de tais atendimentos, em que figuram pequenas cirurgias (acidentes com cortes, extração de corpo estranho, ferimentos etc.) e casos simples ou que precisam
de um atendimento urgente justamente onde não há médico.

Os casos mais graves, que fogem da competência do agente,
são encaminhados para o nosso hospital já com um primeiro
socorro possível. (...)

A missão visava a avaliar o resultado da missão anterior,
particularmente sobre o nível sanguíneo, após um mês e meio
de tratamento com sulfato ferroso, e levantar novos casos de
crianças que ainda não tinham sido examinadas. Talvez pelo
fato da repercussão do trabalho, além da revisão, para se saber
do resultado, o número de examinados subiu para 509 (375
da busca anterior), com expectativa mais ou menos semelhante à ação anterior, quando constatamos um quadro de 50%
de anemia significativa, necessitada de medicação.
A primeira viagem já deu aos pesquisadores uma experiência em organizar a movimentação, de modo que o número
dos atendidos pudesse superar o anterior. Através do resultado
até então parcial, deu para sentir a eficiência do tratamento
e a oportunidade feliz em poder continuar o já tradicional
trabalho com os ribeirinhos nestes quase 20 anos de missão.
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Dando continuidade ao projeto de pesquisa sobre a anemia entre os moradores das comunidades de Maniva, Furo
Seco, Francisco Luiz, Guajará e Curralinho, especialmente as
crianças de nossa região, recebemos a equipe da Ordem dos
Cavaleiros da Cruz de Malta, vinda de São Paulo, constituída pelo médico doutor Mario Bracco, sua esposa Ludimila
Bernardo, a nutricionista Aline Geiacomelli Salvatti e, na
enfermagem, as técnicas Eliane Aparecida Souza Alberto e
Consuelo Delduque Lopes, além da minha presença e a da
irmã Socorro.

(...)
Como padre Raul anuncia seu roteiro de viagens semanal pelo programa Saúde para todos, que mantém todas as
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manhãs de domingo, entre 6 e 7 horas, na Rádio Difusora
de Macapá, não são poucos os ribeirinhos que aguardam
a passagem do “Batistinha”, para solicitar alguma ajuda,
pedidos sempre atendidos pelo missionário. Impossível,
porém, ter compreensão para certos comportamentos –
dentre eles casos comuns de incesto – que, para o religioso,
são prova da necessidade de se ampliar o trabalho de evangelização nesses lugares mais recônditos do país:
No caminho, alguns nos pedem socorro. Uma senhora
acaba de dar à luz seu 16º filho... Queixava-se um pouco
de cólicas aparentemente inconsequentes. O recém-nascido, menino, ainda num quartinho bem escurecido, não nos
favorecia para um devido exame. Não dá para quebrar
o tabu de repente. É só no 8º dia que a criança pode começar a ver a luz... Mas pelo que pude “apalpar” e escutar, a
criança era sadia.
Outra mamãe de 10 filhos escutou uma bronquinha. (...) A
pobre mulher se viu diante de um fato que não é raro entre nós: o
pai “casou” com a filha mais velha, com a qual já tem três filhos.
A vida no interior tem alguns aspectos tão selvagens que
justificam por si só a necessidade da Graça de Deus e a urgente Evangelização. Aliás, o barquinho São João Batista veio
também com a missão de anunciar a salvação. Ecoa em nossos corações o cântico de Zacarias: “E tu, menino, o profeta do
Altíssimo, irás à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos” (Luc 1, 76).
(...)
Muita selvageria se mistura com tanto sofrimento e ignorância. Ao chegar à Comunidade do Maruim, senti a falta da
Maria Antônia, menina de 14 anos, muito atenciosa, que vi-
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via há alguns anos com a nossa agente de saúde Maria de Nazaré Dias. Fui então informado que sua mãe viera buscá-la
com a desculpa de estudar e a “vendera” por 5 mil cruzeiros a
um velho viúvo. A menina se recusou e fugiu, ficando três dias
perdida na mata sendo, depois, acolhida por terceiros. Pois a
mãe a descobriu e novamente foi buscá-la para entregar ao
“seu homem”...

Nem sempre, porém, os missionários chegam a seu destino de barco. Há algumas poucas comunidades às quais
se pode alcançar cortando caminho por estradas. É o caso
de Tracajatuba do Piriri, localizada no interior do Amapá.
Em seu relato pode-se notar a felicidade do missionário
ao ver sinais de que o trabalho de medicina preventiva,
objetivo maior do projeto dos camilianos na Foz do Rio
Amazonas começava a mostrar seus primeiros resultados
positivos, embora houvesse ainda muito por fazer. É também nas visitas mais distantes e difíceis que padre Raul
parece encontrar maior felicidade interior:
Desta vez, dispensamos o barco João Batista para revalorizar o nosso fusquinha, que correu 110 quilômetros para chegar em Itaubal e, depois, mais outra hora de um barquinho
alugado, navegando no Rio Piriri, para então tomar o Rio
Tracajatuba e chegar a sua respectiva Comunidade.
O agente de saúde Raimundo Conceição Pessoa e a comunidade movimentaram-se e construíram o postinho de saúde
que agora inauguramos. São 22 famílias que sobrevivem cultivando a mandioca com a qual fazem farinha para os centros
urbanos (vendendo a 70 centavos o quilo).
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Nosso empenho de cada comunidade ter seu próprio filtro
de água parece ter encontrado eco, pois todas as famílias o
possuem. Agora nossa meta são as ações básicas de saúde, especialmente com as crianças. (...) Já perceberam a validade do
soro oral caseiro e não encontrei crianças desidratadas, embora
a desnutrição ainda seja a rotina. Leite não tem. Alimentação
é mesmo o peixe e a farinha. Desta vez, fui como o Evangelho
nos recomenda, sem levar bolsa nem alforje. Experimentei o
que é, de verdade, passar a farinha e a peixe. Meu agente é
tão pobrezinho que sua casa não tem a parede dos fundos. Na
sua mesa, com dois banquinhos, não cabem mais do que dois
adultos, e as janelas são abertas.
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Como neste novo esquema nenhum doente deve ficar sem
visita, reservamos uma manhã para chegar à casa do senhor
Matias da Silva Almeida. Com seus 90 anos (não sabe exato
a idade) já não dava mais conta de comparecer à capelinha.
Foi mais uma hora de “montaria” pelo Rio Barreiro, afluente
do Tracajatuba. E depois uns 15 minutos por sobre os troncos
de buritis, já que sua casinha está mesmo no meio do lago.
São tais visitas que me deixam sem palavras, pois constato
que lá no fim deste mundo existe um filho de Deus que não
foi esquecido, e eu fui encarregado de ser o portador de Jesus
para ele. Ficou tão emocionado. Jamais tinha recebido a visita de um padre e agora, no fim de sua vida (mal sentava
na rede), Deus lhe mostrou o quanto o quer bem. Chorou
ao confessar-se, feliz por tudo o que se sucedia. Fez questão
que sua “velha” arranjasse um almoço para nós. Como a hora
já estava avançada, o recurso foi aceitar. Peixe e farinha (e
que gostosura!). Como eu, nesta espera, resolvi pescar, consegui
apanhar cinco “corriqueiras” (peixinhos miúdos) e pedi para a
senhora fritar ao menos uma. Senti-me encabulado, pois ela,
sem graça, me dizia que não dava, pois não tinha azeite... O

que comemos era peixe assado (aqui se diz muqueado). Senti
o peso da idade ou ao menos do costume, pois todos sentaram
no chão (não havia mesa) à moda indiana e eu mal conseguia
cruzar as pernas...
Na volta, fixada para o dia 7, Dia de Nossa Senhora do
Rosário, a Missa ficou marcada para as 9 horas da manhã, na
localidade de Itaubal do Piri, onde deixei o fusquinha. Mais
uma vez, tivemos a ocasião de louvar o Senhor neste interior
do Brasil, tão maravilhoso, onde faltam os missionários para
o nosso povo carente de tudo e até da Liturgia Eucarística que
tão bondosamente Deus nos conferiu no sacerdócio.
Há quase um ano recordava a satisfação de poder me embrenhar na mata por entre minúsculos córregos e chegar à casa
de um doente sem condições de saltar da rede. Seu Matias da
Silva Almeida, com mais de 90 anos, recebia naquela ocasião
a Unção dos Enfermos e, pela primeira vez, a visita de um
padre que alcançava aqueles recantos. Sua cruz de prolongou
e, por nova feliz coincidência, sua morte aconteceu nas vésperas de nossa chegada. Fomos então direto a sua casa, onde
celebramos a Missa de corpo presente.
Casa muito pobrezinha. O caixão estendido no assoalho. A
mesa para a celebração da Missa foi buscada noutra distante
casa, pois como eu já assinalara na visita anterior, nem mesa
havia. Apesar de “escondida”, a choupana estava repleta de
gente. Quando alguém imaginaria uma cerimônia daquelas
no dia da morte de seu Matias neste fim de mundo? Sem dúvida que esta é uma das razões de minha satisfação por ser escolhido por Nosso Senhor para poder dar um amparo religioso
e sacramental aos mais pobres e mais dispersos desta Igreja
Divina que chega até onde a fantasia possa imaginar. (...)
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Desta vez, as comunidades visitadas – Rio Santo Antônio
e Rio Portel – ficam no município de Afuá, no rumo Macapá-Belém.
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A primeira, que leva o nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já é nossa conhecida de viagens anteriores, nas
quais também pudemos deixar uma equipe da Pastoral
da Saúde semeada pela irmã Socorro que mostra que nos
lugares onde já se fez uma formação básica as coisas funcionam melhor. (...)
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Varei a perna esquerda por entre as tábuas podres de
um trapiche, mas sem maiores consequências. Até nisso
damos motivação para que se arrumem os buracos nos
estrados. Por sinal é um dos acidentes mais comuns no
interior: ferimento ou fratura da perna pelas falhas de madeira nos soalhos dos trapiches. (É bom recordar que neste
nosso interior quase só se anda por sobre as tábuas, por causa
da invasão das águas).
Aos poucos, o povo vai entendendo o valor e a prática
da Medicina Preventiva. Nossa gente ainda conserva a ideia
do médico curador e não do educador, que resolve com “pílulas” todos os seus males. Para eles, então, quanto mais remédios, melhor.
(...)
Mas é no caminho da fé que mais seguramente conseguiremos transformar alguma coisa. São os dirigentes das Comunidades e os que nelas mais são assíduos que parecem dispostos
a aceitar as novas propostas. E na medida em que assumem
seus compromissos religiosos, parecem também se tornar mais
abertos aos valores da saúde, como um grande dom de Deus.
E é justamente deles que os doentes locais e mesmo os das comunidades vizinhas recebem mais atenção. E está sendo por

aí que estamos semeando o espírito de São Camilo, favorecido
pelo nome do hospital que, apesar das suas crises, ainda desfruta de um ótimo conceito entre os mais pobres desta região.
Que o Senhor nos ajude a transmitir, pelo entusiasmo e pela
alegria que todos da equipe parecem possuir, a mensagem da
Palavra, da Saúde e da Vida Plena que, na Eucaristia, Jesus
nos proporciona.

Padre Raul Matte faz questão de registrar que o esforço
missionário não é apenas dele, mas de toda a comunidade
camiliana de Macapá, não se esquecendo de mencionar
o importante auxílio oferecido gratuitamente por outros
voluntários leigos, dentre eles o médico Antônio Plácido
Pereira. Sócio de um laboratório de Anatomia, Patologia e Citopatologia, em Presidente Prudente (SP), ele se
dispôs a ceder gratuitamente todo o material para o exame preventivo ginecológico à missão camiliana e a elaborar os laudos com os resultados dos exames feitos nas
mulheres das comunidades ribeirinhas. Um auxílio inestimável, que tem ajudado a salvar muitas vidas por meio
da descoberta precoce de sérias doenças, como câncer
de colo de útero.
Um agradecimento público especial ao colega Dr. A. Plácido Pereira, patologista de Presidente Prudente, em São Paulo,
para quem tenho enviado as lâminas dos “Preventivos Ginecológicos” e que, gratuitamente, recebo em 20 dias os resultados (enquanto os feitos pelo hospital com seus caros convênios
demoram quatro, cinco ou até mais meses).
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A Igreja da Região Norte, recentemente (Relatório de
22/07/2006), voltou a lançar um apelo às demais regiões
do Brasil e mesmo ao Exterior, solicitando missionários, pois
nosso país ainda conta com zonas de Missão. Regiões carentes
de tudo, mas principalmente de escolas, de saúde e de
formação religiosa. Muitos colegas do Sul estão colaborando com uma presença temporária ou definitiva. É fácil, porém, entender que os profissionais destes campos devem saber
que enfrentarão dificuldades que necessitam de uma disposição de trabalho, doação e criatividade, cientes de que
o governo é muito lerdo para dar alguma assistência onde
a pobreza caracteriza os moradores. E o mesmo se diga
para tais profissionais.
Foi justamente este desafio que inspirou doutor Marcello
Candia – fundador do Hospital São Camilo e São Luís –
a vir da Itália socorrer os mais humildes (com um carinho
especial pelos hansenianos). Igualmente foi o que aconteceu
para que nós, Camilianos, a pedido dele, viéssemos assumir
tanto o Hospital como os trabalhos assistenciais extramuros
que lhe competem.
(...)
Uma vez ao ano, recebemos os alunos do Centro Universitário São Camilo de São Paulo com seus respectivos professores
dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Biologia e Farmácia,
para um estágio de 15 dias, divididos em uma semana no
Hospital São Camilo e outra nas regiões ribeirinhas, onde
já se encontram as Comunidades Eclesiais de Base ligadas à
Diocese de Macapá.
É fácil imaginar o entusiasmo e o empenho dos estudantes
diante de uma realidade tão diversa daquela dos centros do
Sul. Cada grupo, com sua programação, procurou aproveitar

112

bem a oportunidade oferecida pela Escola. Também o comparecimento dos habitantes foi o seu sinal de agradecimento.

Nesta operação de saúde, escolhemos a Ilha da Fartura
como “quartel general”, facilitando a incursão às duas outras
localidades distantes apenas 45 minutos de barco. Todas as
comunidades estão no município de Afuá (PA) e seu alcance
se faz exclusivamente por barcos. São constituídas por famílias
que vivem à custa do extrativismo da madeira e do açaí, alimentando-se quase que só de peixe, caça, farinha e ocasionais
frutas, além do próprio açaí.
Diante da necessidade de aproveitar os diversos afazeres
da operação e também da possibilidade de um melhor alojamento, desta vez programamos uma semana para o grupo
da Enfermagem e Nutrição e outra para o grupo da Biologia
e da Farmácia (cada grupo com sete pessoas) acompanhados
por mim, que fiz em todo tempo o atendimento médico, assim
como celebrei a Missa para esse povo que recebe o vigário apenas duas vezes ao ano.
A programação dos estudantes contava com diversos procedimentos: vacinação, coleta de material para o preventivo ginecológico, dosagem de glicose (visando ao diabete),
de hemoglobina (visando à anemia) cuidados com os remédios, medida de peso e altura, pureza da água, e cuidados
de higiene, além de pesquisas com os alimentos e costumes do
povo em geral. Ao mesmo tempo, faziam as palestras dos cuidados com a saúde.
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As comunidades de nossa região são formadas em torno de
um ponto estratégico que possa dar acesso mais rápido às diversas e longínquas famílias. Em geral, a escola (quando há)
e a capela ficam juntas em vista da dispersão e das grandes
distâncias em que estão as casas umas das outras.
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Os visitantes ficaram impressionados com o elevado número de crianças anêmicas, assunto em que sempre insisto,
nos programas de educação que fazemos, semanalmente,
pela Rádio Difusora de Macapá, nos domingos pela manhã.
Louvando a Deus por mais estes dias, aqui testemunho a nossa
267º missão.
(...)
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A gratidão do povo, que se sente acolhido pelos camilianos em meio a tanto abandono, traduz-se nos “presentes”
entregues ao grupo missionário:
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A generosidade do povo faz lotar o barquinho com bananas, jambo, abacaxi, palmito, ovos e até uma cotia viva. As
refeições sempre na base do peixe, camarão, farinha e açaí.
Dava para ficar “embuchado”.
Cedinho partimos, aproveitando a maré favorável. O
Amazonas parecia um espelho com suas águas calmas.
O sol nascendo no meio do rio dava outro espetáculo que
não poderia ser mais lindo, motivando novos louvores
ao Criador. Parece que a Natureza espera com ansiedade
que algum homem lhe faça a gentileza de interpretar ao Senhor o seu canto de louvor. O Ofício Divino cantava mais
alto em meu coração.
(...)
Fico encabulado pela recepção que nos proporcionam. Muitas famílias já me aguardam no posto e na capela, de modo
que o serviço começa de imediato. Sabendo quanto gosto de
peixe, sempre um bom pescado está reservado ao padre. Mas o
que muito me encanta, além das celebrações eucarísticas, é a

noitada solitária nas capelas. No Tambaqui, a capelinha ainda em construção dista uns 500 metros da casa mais próxima.
Ali me instalei sob o teto de palha, sem portas ou janelas. Foi
a noite mais linda da viagem.
Mas o povo é o de sempre - generoso, receptivo, afável.
Aguarda-nos como se fôssemos os salvadores da pátria. Para
demonstrar sua delicadeza, o dirigente da comunidade de
Santo André (onde as casas ficam muito dispersas e quando
se reúnem cada família leva a sua parte de farinha para misturar com o peixe colhido na hora) pediu e cada um deixou
um pouco da sua farinha para o padre... E ganhamos um
saco de 30 kg. Ofereciam o que de melhor havia para nossa
dormida. A irmã Socorro, um tanto temerosa dos morcegos e
outros bichos, conseguiu ainda um quartinho fechado para
pendurar a sua rede. E eu também achei um, confiando nos
chamados gatos (ganchos fixados para amarrar a rede), mas
logo ao subir, tudo despencou. Por sinal é um dos acidentes
graves que acontecem, pois em geral batem a coluna e pode
haver fraturas. Mas comigo, graças a Deus, nada aconteceu.
Só foi o susto para os outros.
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3.7 - AÇÕES PREVENTIVAS
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Outra prioridade deste trabalho missionário é promover uma ação de saúde mais preventiva que curativa. Diante da ausência de qualquer infraestrutura de saneamento
básico nessas comunidades ribeirinhas, os esforços, mais
que nas consultas, concentram-se em fazer a população
mudar de mentalidade, entendendo a importância de certas medidas de higiene fundamentais para evitar doenças
comuns àquela população. Padre Raul registra, porém, que
a missão não será fácil.
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Quanta educação sanitária é urgente. É muito difícil fazer sentir e trocar os maus hábitos enraizados numa cultura
secular. Nosso povo ainda sofre a onda do consumismo, quer
remédio e mais remédio, imaginando que eles vão prevenir as
doenças... e, escravos deles, se tornam ainda mais doentes.
(...)
Enquanto eu me preocupo com os atendimentos das
pessoas, os dois barqueiros irão supervisionar e orientar a construção dos sanitários, os filtros de água e até estamos sonhando
com a possibilidade de construir, juntos, um forninho para a
comunidade fazer o pão, alimento que não existe no interior.
(...)
Para “cobrar” um pouco dos moradores das comunidades
dos rios Chato e Barboza, fiz visita com o barqueiro treinado em sanitários na casa dos moradores. E aí constatei a
decepção: apenas sete de todas as famílias das duas localidades
(42 no total) tinham sanitários... Aproveitei a palestra para
dar uma sabatinada também no costumeiro relaxamento desse nosso povo, que deixa “tudo como está para ver como é que
fica”... Os filtros de água, muitos com as velas quebradas há

tempos... e as casas que nem isso ainda têm. Tais desafios fazem-nos desanimar, mas ao mesmo tempo voltar a ter coragem
de insistir no beabá da saúde comunitária.
(...)
Conversando com os moradores, sentimos a problemática tão
diversa de quem fica atendendo num hospital da cidade ou um
consultório. O contexto social, as distâncias, a falta de meios
de comunicação, o transporte, a falta de escola e a consequente
ignorância, as paixões, as disputas, as festas regadas a cachaça,
além do calor, tudo concorre para um abandono à sorte.
Falar em educação sanitária para um povo que vive em
condições tão primitivas é um constante desafio.
Senti mais de perto quão grande é o problema da bebida
nas famílias do interior. Quantas mães sofridas e desesperadas
pela bebedeira dos respectivos maridos e filhos. As Confissões
cortam nosso coração, por vermos tantas aberrações causadas
pela cachaça. Fico desarmado para ser mais eficiente neste
campo da saúde.
(...)
Seguimos em viagem para os rios Ajará, Igarapé Grande e
Picanço. A cólera já chegou a Macapá (Relatório de 17 de novembro de 1991). Sete pacientes confirmados. Mais uma realidade a enfrentar e a justificar a necessidade da educação sanitária. É o nosso tema permanente nas reuniões. Coisa difícil de
ser levada a sério... Prevejo dias de muito trabalho no hospital.
A higiene e a infraestrutura dos bairros é a pior que se possa
imaginar. As ações básicas de saúde ainda deixam muito a desejar. Por isso mesmo, sinto ser nossa missão bastante válida.
Eu me valho da condição de médico e de padre para insistir na
importância desses valores para a nossa população. (...)
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Fizemos uma parada no caminho de volta, numa casa que
desejava ajuda. Aproveitei e levei um conforto a uma pobre
velhinha que não sabia sua idade. Solicitei, então, o sanitário, mais por curiosidade do que necessidade. E a resposta:
“nós não temos”... Que barbaridade! Um preceito básico de
saúde - já presente no Antigo Testamento - ainda não chegou
a muitas de nossas famílias. Assinar o próprio nome, quem
disse? Choca ver crianças de 13, 14 anos que não conhecem as
letras, mas já sabem fumar e beber...
São realidades que exprimem o apelo de Deus Nosso Senhor
e que, desde o início de minha vocação me motivaram a buscar uma vida mais comprometida com a Igreja e a consagração do meu viver.
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Operação SOS Cólera
Repentinamente aumentaram os casos de cólera em Macapá (Relatório de 5 de janeiro de 1992). Evidentemente, os
do Estado tinham prioridade. Mas, das ilhas do Pará, numa
localidade do município de Breves, chegava a informação da
morte de 11 pessoas, por diarreia.
O coronel Alberto Dantas, comandante de operação, solicitou-nos colaboração, no que se refere ao transporte, sabendo que o
Batistinha é veloz, e os atendimentos exigem pressa. Foi então que
me ofereci como voluntário para entrar numa equipe de quatro
pessoas já escaladas pelo governo para seguir até as ilhas do Pará.
A missão confiada era levar informações mais detalhadas
ao povo, medicação (soro, antibióticos e sais de reidratação),
frascos de hipoclorito de sódio e esterilizantes de material contaminado, além de swab (colheita de material), baldes, escalpes, equipos para o soro, seringas, plásticos, água potável etc.
Uns 700 quilos de material.

Passagem de ano (31/12/1991). A mais silenciosa e
mais orante de todas as de minha vida. Armei a rede no
fundo de uma capelinha no meio desta mata. À meia-noite, assisti ao mais lindo “reiveillon” reservado aos que optaram pelos mais pobres. Cada estrela era um espocar de fogos.
E desafio alguém a ter visto mais luminares do que eu.
Além de brilhantes, não assustavam e traziam a mensagem
de esperança e paz que jamais foram audíveis na barulheira
dos fogos artificiais...
A Missa do dia 1º foi concorrida. Todos agradeciam a Deus
por esta súbita e oportuna graça. Eu ainda mais do que todos
os participantes.
Após a Missa, uma devida explicação sobre a cólera e outras
doenças, minha matéria badalada sobre educação sanitária.
Senti então que cumpri o principal nesta missão: orientar, educar e serenar o povo tão apavorado pelos recentes acontecimentos.
O dia seguinte foi reservado para outra comunidade vizinha. Capela repleta e mais atenciosa do que nunca. Gente que
não costuma frequentar a Igreja se fazia presente. Celebramos
a Missa pelos falecidos e mais dois que nestes dias faleceram,
uma senhora no momento do parto e um senhor picado de cobra. As mesmas orientações foram repetidas. Pela necessidade
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As pessoas encontradas estampavam no rosto a angústia
diante das mortes. Não foram 11 mortes, mas sete. Todas com
diarreia clássica e uma após a outra, em sete dias. As informações passadas ajudavam a aumentar o medo e a gravidade
do quadro geral, pois era evidente que não se desejava permanecer naquele local justamente no dia 31 de dezembro. Foi
então que decidi: vocês voltam e eu fico. Alguém em Macapá
cobriria os meus compromissos, sabendo da missão que me
escalei. A volta, Deus providenciaria.
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óbvia, falei dos sanitários que eu já havia visitado, a meu ver
o mais gritante propagador da doença no meio desta região.
São experiências que se adquirem permanecendo entre os moradores. Aprendi também, de perto, o que seja a necessidade
de comida. Dos quatro dias que permaneci, em apenas dois
deles pude almoçar. É fácil falar sobre alimentos, mas é preciso
sentir algo mais para poder ensinar.
Seu Azamor Maria Marques, 65 anos, irmão, cunhado e
pai de quatro vítimas, ele mesmo atingido pela doença, me
contava pormenores: violência da diarreia, com início súbito,
evacuações líquidas, abundantes, frequentes, quase contínuas,
não fétidas, cor de arroz, vômitos, anúria, prostração rápida,
mãos de lavadeira, câimbras e morte dentro de 12 horas. Enquanto lutava para conseguir transporte e providenciar o sepultamento dos parentes, tinha suas crises de diarreia (e fazia
no rio), mas encontrava forças para remar e achar por ali uma
carona que seguisse para Breves ou Macapá. Ele e uma sua
irmã que acabavam de chegar da cidade (Breves) onde seguramente apanharam a doença tomando água do porto da cidade.
E assim desapareceram dona Hilda Marques (67 anos),
Valduína (37 anos), Benedita (40 anos), suas irmãs Deise
(18 anos), sua filha e o senhor Gilton (86 anos), seu cunhado.
(...)
Mas a educação sanitária também nos traz uma boa notícia. Com a questão da cólera, o povo ficou com medo ao ver
as mortes acontecendo e finalmente aceitou tratar a água. E
assim não só a cólera diminuiu, mas também outras doenças
contagiosas, especialmente as gastrenterites das crianças.
(...)
Irmã Socorro e eu demos prioridade às palestras de educação, pois na realidade muitas situações são devidas a cos-
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tumes comprometidos com a falta de higiene. Na última comunidade, nem sanitários havia no local de reunião. Nosso
povo, em boa parte, ainda não se acostumou a purificar a
água. E nossos rios recebem toda e qualquer imundície, sem
nenhum constrangimento.
Fico admirado pela facilidade de pedagogia que a irmã Socorro tem, ao fazer as palestras de educação em saúde. Talvez
por sua condição de mulher já madura e com quase toda a
vida consagrada aos doentes, enquanto eu atendo as Confissões, ela se ocupa em esclarecer o que mais comumente encontramos nas patologias da região.
A Ilha do Valério se encontra no extremo norte dos últimos
redutos das Ilhas Cavianas. O trabalho, embora de resultados
imediatos nem sempre animadores, tem nos dado muita satisfação. A agente de saúde, dona Sebastiana B. Valadares, há
muito tempo se entrosa conosco. Por ser também professora e
líder natural, sempre insistiu nos ensinamentos básicos e não
há família sem filtro de água e sem sanitários. Crianças controladas mensalmente. Antigamente recebíamos, no Hospital,
em Macapá, frequentes encaminhamentos. Hoje dificilmente
chega gente de lá. A “resolutibilidade” funciona mesmo.
A alimentação é sofrível, embora haja caça e pesca abundantes. Mas o nosso povo fica com o peixe e farinha (até o
açaí em algumas ilhas novas não existe). Dona Sebastiana
tem uma horta que faz inveja a qualquer um. E os moradores
veem que é possível se fazer e manter uma plantação de verduras. O terreno dá de tudo. Basta que se plante e se cuide. Isto
ainda é um desafio para nós.
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3.8 - ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
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Nenhum atendimento de saúde, por mais importante que seja, se compara, segundo padre Raul, à celebração da Missa, quando o médico dá lugar ao padre, e o
atendimento clínico fica em segundo plano diante da assistência espiritual.
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A Diocese de Macapá conta, entre suas paróquias, com
uma especificamente destinada ao atendimento das comunidades que se dispersam ao longo do Amazonas e de suas ilhas.
São 95 no total e ficam a cargo do padre Valentim Belliguieri
que as visita duas vezes ao ano. Nossa equipe ligada à saúde
complementa sua atividade pastoral, dentro do possível, com
mais uma visita ao ano, especialmente naquelas que contam
com um posto de saúde e um seu agente.
(...)
O ponto alto dessas visitas é a celebração da Santa Missa.
Embora essas localidades recebam o padre duas vezes ao ano,
nota-se o esforço e o resultado de uma evangelização estilo
Comunidades Eclesiais de Base. Resta ainda tanta evangelização, mas nos sentimos em casa. É o encontro de irmãos em
Nosso Senhor Jesus Cristo. Facilitadas também pelo nosso já
antigo relacionamento (15 anos de Macapá, trabalhando com
os doentes, fizeram-nos bem conhecidos), as celebrações litúrgicas têm um caráter familiar, que encanta um pouco mais o
que já é sublime.
(...)
O grupo todo ficou motivado numa das Missas que celebramos pelo senhor Manoel de Souza Dias. Senhor Manoel,
de 48 anos, chefe de família, levara sua esposa e dois filhos a
Macapá porque estavam doentes. Malária. A mulher ficou

(...)
O senhor João Bento Bezerra, com 82 anos, aguardava com
ansiedade a nossa chegada. O pobre homem, em estado final
de insuficiência cardíaca, já farto de andar pelos hospitais, tinha fé nos remédios “do padre”. Como nos sentimos limitados
diante de certos quadros. Confesso que me senti mais realizado em poder preparar esse homem para a boa morte, há tantos
anos não sabia mais o que era o sacramento da Eucaristia e da
Confissão. Junto aos seus, sabia que seus dias estavam contados. Ficou tão feliz que emocionou a própria família.
É esse nosso povo, sofrido e esmagado pelos poderosos, que
me encanta e constringe meu coração. Atendo-o frequentemente em Confissão, e dá para sentir sua simplicidade e pureza de
coração. Bem que o Senhor nosso Pai não pode esquecê-lo.
Sinto-me como um privilegiado em poder dispor de um tempo
também para todos. Dona Madalena, esposa do Pacheco, nosso
agente de saúde, me dizia: finalmente um padre dormiu aqui
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em tratamento na cidade e ele voltou com seus dois filhos,
Oséias, de 8 anos, e outro, de 12. Ao chegar perto do oceano,
com sua canoa à vela, foi surpreendido por uma forte maresia.
Esta é uma época de fortes ventos. Uma forte onda arrancou
o menino Oséias da embarcação e o pai de imediato se jogou
para salvá-lo. Conseguiu apanhar o filho e o trouxe à tona.
Mas enquanto isso o vento afastou a canoa, e o menino que
ficou não teve forças nem tempo para controlar a vela. Quando o pai percebeu que Oséias já não mais vivia, largou-o e
nadou até alcançar o outro filho, porém não mais conseguiu
ter forças para subir na embarcação. O menino puxava o pai
pelo braço. A conselho do próprio pai, foi preparar uma corda para amarrá-lo, mas não houve mais tempo. Horas depois
conseguiu chegar a sua casa, sozinho, gritando e chorando,
contando o acontecido.
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conosco e ficou dois dias na comunidade. O vigário oficial (de
Mazagão) passa duas vezes ao ano, mas pela programação
possível chega ali às 9h e às 13h já está seguindo adiante...
Como precisamos de missionários dispostos a gastar o tempo
com nosso povo mais distante e esquecido de nossa terra.
(...)
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Não podia deixar de passar na comunidade onde mora o
nosso diácono casado, Benedito Mota Rocha – o Tapuru –,
que assessora o vigário desta região – padre do PIME – que
passa duas vezes ao ano pelo Bailique... Numa casinha pobre,
com seus seis filhos, visita continuamente todas as 23 comunidades em seu barquinho “Palmito do Norte”. Ali consagrei
uma âmbula cheia de hóstias para as necessidades pastorais do
nosso admirável e incansável amigo Tapuru.
(...)
O Araguari é o primeiro rio após o Amazonas a desembocar diretamente no Oceano Atlântico, rumo ao norte. Dia 21
de outubro, a Epístola de São Paulo aos Efésios (capítulo 3)
falava da sua vocação em evangelizar os pagãos. Senti,
palavra por palavra, uma semelhança para a missão que
o Senhor me confiou para atingir os mais distantes da região.
Sinto-me ligado à recomendação do padre Inocente Radrizani,
dita diretamente a mim no seu leito, dias antes de morrer, para
não poupar esforços em chegar aos longínquos povoados da Amazônia, insistindo que, lá do céu, ele continuaria a trabalhar pelas
missões. Também essa gente faz parte de nossa família, a família
de Deus, que precisa de um sinal de fraternidade, de não se sentir
esquecida pela Igreja. Eles, que apenas são lembrados em véspera
de eleições, pelos insaciáveis políticos interesseiros.
E assim, pela primeira vez, algum médico chegou à Foz do
Rio Araguari. Mas há muitos anos os missionários ali dão seu
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testemunho, embora com passagens ocasionais. E é bem por
isso que, mais uma vez neste mês missionário, deixamos aqui
o nosso apelo aos mais jovens para se entusiasmarem por mais
essa dimensão da Igreja, que embora missionária em todos os
lugares, tem um compromisso com certas regiões assim consideradas missões. Não é preciso ser herói, basta um pouquinho
de boa vontade e interesse para se lembrar dos bem distantes,
que são como as sementes da população de amanhã, que será
também mais cristã se hoje receber uma formação do Evangelho de Nosso Senhor.
A Missa nem sempre foi concorrida. Havia, sim, a desculpa
das chuvas que são severas. Fazendo, porém, um paralelo entre
a frequência às consultas e à oração, senti uma das experiências que motivou Jesus a desabafar: “Vós me procurais não por
terdes visto sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes.
Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento
que perdura até a vida eterna...” (Jo 6, 26-27).
O nosso povo, em boa parte, por razões diversas, ainda prefere um assistencialismo material... Dói no nosso coração ver o
pouco valor dado aos sacramentos, em especial ao da Eucaristia, tão delicado na consideração de Jesus. É um povo religioso, sem dúvida, mas sua manifestação litúrgica ainda deixa
a desejar. É evidente que falta a catequese, intimamente relacionada com tais conhecimentos. Mas já nos sentimos compensados em encontrar Comunidades Eclesiais de Base que se
organizam e têm uma razoável atividade nestas paragens tão
distantes e de tão difícil acesso.
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(...)
Outro desafio é fazê-los sentir que o doutor Raul e a enfermeira Maria do Socorro podem ajudar a resolver alguns pro-
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blemas de saúde, e isso faz parte da nossa missão, mas a nossa
maior riqueza, nem sempre percebida, é levar Jesus Cristo que
lhes oferece a felicidade, pois alguns, ou muitos, dispensam a
hora da Missa depois que têm um remédio na mão.
(...)
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Mas é o trabalho com o Senhor que nos entusiasma sempre mais. Temos consciência da construção do Reino de Deus
pelo testemunho dos nossos assistidos. Não se cansam de agradecer, pedir nosso retorno, muito embora tantos só valorizem
a nossa ação sanitária.
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Não podemos deixar de experimentar também o desapontar de Jesus, quando reunia um povão que depois o procurava
só por causa do pão multiplicado, e deixava de aproveitar
as riquezas da Palavra de Deus. É verdade que muitos vêm
de longe ao encontro e depois devem voltar logo, por causa
da maré que favorece a viagem. Mas outros resistem também
a esse desafio, para poder receber o sacramento da Eucaristia
que acontece somente uma vez ao ano, na visita do vigário
de Chaves (PA).
Estamos no tempo da Copa do Mundo. Aproveito o assunto
para lembrar que a nossa parte médica é como se fosse um
treino da seleção e que o jogo principal, a celebração da Eucaristia, não é assistido por já se fazerem satisfeitos com o treino.
Mas se conseguimos melhorar a vida desses nossos irmãos,
também a nossa ganha mais um pontinho na intimidade
com Nosso Senhor. Além da espiritualidade de São Camilo,
que tinha um carinho especial para com os pobres, recordo
a influência da espiritualidade de Charles de Foucauld
em nossa vida de acadêmicos, no tempo da JUC (Juventude Universitária Católica). Sua identificação com os mais
pobres, assumindo os seus costumes e buscando encontrar

neles as alegrias que Deus também pode lhes trazer diante
de sua cultura. As casinhas de palha... Sobretudo, as capelas pobrezinhas, mas construídas com o esforço de cada um,
pareciam um pedaço do céu para um feliz encontro com
Deus nos momentos de silêncio, quando ali nos detínhamos
para pernoitar, além dos encontros pessoais, quando ouvíamos
as suas histórias.
Nosso maior objetivo se concentra nas palestras de educação na saúde, já que este é um assunto que não se aborda nas
escolas que por aqui existem. Também somos úteis em suas
preocupações, quando não conseguem uma consulta especializada e lhes facilitamos com os devidos encaminhamentos a
que me referi acima. Mas, para nós, o serviço mais gratificante é poder lhes oferecer um pouco da orientação religiosa e,
principalmente, a Eucaristia. Este é um compromisso que nos
fascina. E sempre insisto em dizer-lhes que espero melhorar o
estado de saúde de todos com o nosso atendimento, mas Jesus
Cristo lhes oferece a felicidade. E para nós também esta possibilidade, de sermos instrumento de Deus neste propósito, nos
deixa realizados e animados a continuarmos o nosso trabalho
e a nossa missão neste cantinho do Brasil.
(...)
Ao lado desta apreciação médica sanitária, sempre resta a
parte reflexiva para nós, que em cada viagem temos muito a
aprender e mais ainda a oferecer: a nossa maior riqueza, que
é a visita de Nosso Senhor Jesus Cristo na celebração da Eucaristia, fato esse que acontece entre eles apenas duas vezes ao
ano, na passagem do padre vigário da região.
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(...)

Nosso povo é tradicionalmente religioso e, em cada comunidade, constroem uma capelinha, pobre, mas feita e zelada
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com amor. Nela realizam o culto semanal e também é a ocasião para trocarem as suas experiências de vida. Sem dúvida,
na passagem do padre, o fervor reaquece, pois tanto lá como
na cidade também há o desleixo e a preguiça.
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(...)
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Enquanto atendíamos as consultas, na comunidade de
Arrozal, chegou alguém pedindo a nossa presença religiosa
para um senhor à beira da morte. Não muito distante de lá,
se achava a casinhola repleta de gente, o que me fez pensar
ter chegado tarde. Mas, interessante, é um costume da
região: a vizinhança comparece em peso para um testemunho
de presença que, para nós, parece imprópria, pois o doente
geralmente está num quartinho escuro, fechado, sem janelas,
cercado de pessoas que até retiram um pouco do oxigênio disponível naquele espaço mínimo. A meu ver era um caso final
de cirrose hepática. Pudemos dar-lhe o consolo sacramental
dos óleos dos enfermos.

3.9 - O ATENDIMENTO AOS HANSENIANOS

O senhor José de Oliveira Costa, 67 anos, lavrador, como
é quase costume entre nossos marítimos, gostava de uma cachacinha... Certa noite, após um dia de trabalho na chuva,
abusou da birita e fez uma coivara (pequena fogueira) para se
enxugar, e adormeceu. O pé ficou pertinho do fogo e quando
acordou já estava bastante queimado. Embora já soubesse de
sua doença, só então se convenceu da gravidade da hanseníase.
O ferimento se agravou e formou-se uma osteomielite. Hoje
ele tem o pé direito amputado.
Esta história já tem 10 anos. Na época, quando presenciei
os ferimentos, visitei sua sobrinha de 16 anos que morava ao
lado e notei que também ela era portadora da mesma doença.
Já atrofiada nos membros, acamada há 6 meses sem poder
andar, parecia uma defuntinha viva. Vali-me da condição de
padre para convencer os pais a confiar-me para um tratamento hospitalar. Uns 50 metros de troncos de buriti separavam
a sua casa da margem do Rio Amazonas. Não foi difícil de
transportá-la nas costas, pois não pesava mais de 20 quilos.
Hoje, a então menina Deuza Costa Ferreira é mãe de dois
filhos, casada, bonita e gorda. Já teve alta, “curada”.
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Um dos primeiros focos do trabalho missionário dos
camilianos no Amapá, iniciado ainda na companhia do
italiano Marcello Candia, o atendimento aos hansenianos
e os exames de prevenção à hanseníase continuam a fazer
parte da assistência prestada pelo padre Raul Matte às populações ribeirinhas da Foz do Rio Amazonas.

(...)
A Comunidade de Maruim já está incluída nas nossas visitas oficiais e nela mora um velho conhecido – senhor José de
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Oliveira Costa – presente nos relatórios anteriores, quando
contamos a história da amputação de seu pé. Ainda hoje não
perdeu o vício de beber e, nas festas de fim de ano, conseguiu novamente ferir o local da amputação, impedindo sua
locomoção. Agora se arrasta pelo chão para poder trabalhar.
Está construindo um “pedaço” de casa onde vai fazer farinha
de mandioca plantada por sua senhora, também hanseniana.
Ainda tem três filhos menores. Seu José recebe a aposentadoria
do antigo Funrural.
Se não houvesse os pobres doentes seria preciso desenterrá-los, alertava-nos São Camilo. Esta é uma região repleta de
doentes. Estamos, pois em nossa vinha..., mas é necessário ir
buscá-los com paciência.
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(...)
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No estuário do Amazonas, as ilhas e a faixa de terra de sua
margem esquerda, que vai até o Rio Araguari, é chamada de
“o grande arquipélago do Bailique”. Bastante populosa – entre
6 e 7 mil habitantes – a região conta com 32 Comunidades
Eclesiais de Base, das quais 11 fizeram parte do nosso roteiro.
As distâncias são enormes. Perdemos o controle do combustível, precisando contar com a colaboração de terceiros para
“empréstimo” de outros 100 litros de óleo diesel. (...) Nessas
regiões, vieram se instalar, antigamente, “foragidos” do Sanatório de Marituba, em Belém, deixando uma herança de
hanseníase que perdura até hoje.
Com sua face e membros deformados, mas com um coração de ouro, testemunham para tantos a sua capacidade de
amar... Um dos pacientes, senhor Manoel Farias, no dia de
nossa visita, fora buscar sua mãe, dona Gregória A. Farias,
que subitamente adoecera, distante 6 horas de canoa a remo,
trecho este que teve de fazer empurrando a “montaria” no Iga-

Cada comunidade se esmerava em nos receber e nos tratar
bem. Na Comunidade de Buritizal, permanecemos para as
refeições na casa da hanseniana dona Nice, líder local e que,
há muito, tem um apreço especial pela equipe do Hospital São
Camilo, onde antigamente teve sua acolhida. O dia 28 de
outubro, Dia Mundial das Missões, não poderia ser melhor
comemorado, com todo desempenho da equipe e a celebração
da Santa Missa num dos recantos mais distantes de nosso país.
“Senhor, se Tu me chamas/ Eu quero Te ouvir / Se queres
que eu Te sigas/ Eu respondo: eis-me aqui.”
(...)
O nosso programa contava com uma especial visita à Ilha
do Teles, onde sabíamos, pelos prontuários do Serviço de Hanseníase do governo, existirem alguns casos com esta doença.
(...) É então que percebemos que, para ir ao encontro dos hansenianos, é preciso de muita paciência e também de combustível. Sim, pois não sei se por receio ou autodiscriminação,
buscam os lugares mais distantes e escondidos desta já imensa
vastidão que é o delta do Amazonas. Como aconteceu outras
vezes, precisamos nos distanciar das rotas costumeiras (onde
há canal livre) e contar com os horários das marés altas para
poder chegar a esses santos filhos de Deus.
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rapé dos Macacos, devido à baixa água nas estações de marés
quebradas. Agradecia a Deus por ter tido forças para tanto
e por sair ileso das “ferradas” de arraia, tão frequentes num
simples banho nesses igarapés. Deus nos protege quando trabalhamos para o bem, dizia-me chorando. Celebrei com a família o Sacramento da Unção e, no dia seguinte, dona Gregória
falecia, vítima de acidente vascular cerebral.

Na casa do senhor Reinaldo Quintela Carvalho, moram
25 pessoas. A miséria se estampa na impossibilidade de se en-
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costar o barco. Imagino a dificuldade de seus pés, já sem vestígios de dedos, insensíveis, se prenderem nas frágeis armações de
troncos de açaizeiros, onde nós, com os pés sadios, apalpamos
para dar um passo. Que quadro chocante para quem desconhece a realidade da vida de um hanseniano ativo (forma
virchowiana). Seu Reinaldo tem duas filhas com a mesma
doença e elas não estão tomando remédios por não comparecerem ao Centro Hospitalar do governo. Insisti com meus recursos de médico e padre, para convencê-los a não desanimar no
tratamento devido.
Dona Mariazinha está avançada em idade (de 70 a 80
anos) e ainda costura alguma coisa (redes, lençóis, toalhas
etc.), mas vive só, com Deus, como ela mesma diz, e recebe
a colaboração dos moradores do Rio Picanço. A magreza do
cachorro que nos recebe reflete sua pobreza. Também para ela
deixamos a nossa colaboração. Mas conto essas coisas, pois entre tantas outras tarefas bonitas podemos fazer numa missão,
a visita aos doentes e aos velhinhos faz vibrar nossos corações e
autenticar a validade do nosso trabalho.
(...)
Ainda hoje (07/02/1991), muitos dos doentes de hanseníase não se libertaram da discriminação (e mesmo da autodiscriminação) da doença. Nesta vasta região das Ilhas Maruim
e Furo dos Botos, ainda se escondem muitos pacientes que
parecem ignorar seu mal e assim se sentirem curados. Mas
a realidade é cruel, e quando se apercebem já estão de tal
forma comprometidos – e comprometendo os outros –, com lesões irreversíveis que aumentam o estigma da doença. Alguns
deles, já notificados, não davam notícias há mais de 5 anos.
Mas nossas andanças pelo interior revelam as suas histórias.
(...)
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O ambiente é sempre o mesmo. Gente de nosso interior
com carências generalizadas. Mas notei uma grande vantagem: leite de búfala em abundância. Consequentemente,
as crianças são bem mais sadias que as de outras comunidades do Amapá ou mesmo das Ilhas do Pará. Também a caça
e a pesca são de uma fartura incomum. Porém, como
sempre, alimentação só na base de farinha com carne. Verdura, nenhuma.
Há 15 dias, houve três casos de cólera com dois óbitos.
O povo estava amedrontado. Senhor Edvaldo Gemaque,
55 anos, um dos líderes locais, sem condições de transporte,
morreu em 10 horas de doença... O outro faleceu dias antes, quando saiu para caçar sozinho e não voltou. Foram à
sua procura e o encontraram morto. Tudo, então, motivou
para nossa orientação de medicina preventiva ser mais ouvida. Assim pareceu...
Bem em frente, separada por uma hora de barco, estende-se a Ilha Mexiana, com aproximadamente 2 mil quilômetros quadrados. É terra que não mais se acaba – e toda a
Mexiana pertence a apenas três fazendeiros... Tudo parece
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O além Marajó é um pedaço do Éden. Mas só se chega lá
depois de um longo e difícil percurso. Interessante, até o paraíso da Terra se reserva a quem tem fôlego... Foram 13 horas de
barco de ida e 19 de volta. A notícia que tínhamos é de que
havia no local diversos casos de hanseníase – foi o que mais
motivou esta visita longínqua, já na Prelazia de Marajó. Os
moradores em geral são empregados de grandes fazendas com
criação de búfalos, acostumados a andar léguas a pé ou montados em cavalos ou búfalos. Muitos se fizeram presentes. O
padre-vigário, frei Ramon Salinos (agostiniano), com muita
dificuldade em montar sua agenda, passa uma só vez ao ano
nessas comunidades.
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ter a dimensão do infinito. Talvez seja bem por isso que tanta fascinação cause aos nossos olhos. Bem que temos sede de
um Deus infinito e não é qualquer coisa passageira que
sacia o coração...
O povo muito agradecido informa que é a primeira vez
que um médico passa na região para prestar serviço. Ocasionalmente surge, sim, algum profissional visitante, turista,
amigo de um dos fazendeiros que tem avião próprio, mas chega para passear.
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(...)
As comunidades da ilha do Maruim Grande, Furo dos Botos e Juaruna pertencem ao município de Afuá (PA) e recebem
nossa especial atenção por causa da incidência da hanseníase
em seu meio.
Maruim Grande já foi preocupação em nossas esporádicas visitas de antigamente. Há 13 anos, percebi diversos casos
nessa comunidade, quando surpreendi os dois coroinhas com
as lesões de pele. Recordo muito bem quanto empenho gastei
para que os pais de uma mocinha de 18 anos (Deuza Costa
Ferreira) a deixassem ser transportada para Macapá, pois seu
estado era quase terminal. Eu mesmo a carreguei nos braços,
pois não pesava mais de 20 quilos. Hoje já é casada e mãe de
três ou quatro crianças.
Dos aproximadamente 12 casos da época, hoje restam apenas dois em tratamento. Os demais já receberam alta, curados.
Ainda mora no seu casebre o senhor José de Oliveira Costa,
a cuja história já me referi quando o surpreendi com os pés
queimados, após um cochilo embriagado na beira do fogo. Seu
pé foi amputado, mas ainda resta ferimento no coto.
Em Furo dos Botos, além das famílias atingidas pela doença, fizemos um rastreamento geral, mas infelizmente não foi
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total, pela resistência de muitos em tirar a roupa para serem
examinados pela enfermeira Ana Maria Palmerim Ramos.
A comunidade de Juaruna fica a meio caminho. Deixamos,
então, para visitá-la no retorno. Muitas famílias de localidades vizinhas aproveitaram a ocasião para se fazerem presentes ao mesmo encontro. Aproveitamos para fazer também um
devido rastreamento e tivemos um caso novo no atendimento
geral dessa população que nos recebia pela primeira vez. Uma
menina de 7 anos, com leucemia já diagnosticada, mas não
controlada, foi igualmente objeto de nossa preocupação.
As crianças, a quem costumo dar prioridade, não escaparam da nossa costumeira observação: muita anemia por
malárias repetidas e seguramente verminose maciça, além de
uma alimentação deficiente em ferro. Os adultos, com suas
já tradicionais artroses, muitas hipertensões até então desconhecidas, pois para alguns era a primeira vez que faziam
uma consulta médica. As doenças mais comuns e, digamos,
até vulgares, eram as dermatoses, por eczemas ou micoses. O
ambiente úmido favorece esse estado mórbido, já que ficar
com a roupa molhada é o rotineiro. Também a escabiose como
a pediculose são óbvias. Alguns casos de hérnia inguinal e limitações visuais, pouco cuidadas, pois são muitos os que não
sabem ler. Mas procuramos dar uma prioridade para encaminhar quatro casos de crianças com febre típica de malária,
assim como outra com uma espinha de peixe encravada na
garganta. E ainda um caso típico de tuberculose, além dos de
hanseníase detectados pela irmã Socorro. É bom lembrar que,
ao fazer o devido encaminhamento, faço-o diretamente para
algum colega no nosso hospital ou ao hospital do governo, facilitando então a burocracia das marcações de consulta.
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Quanto aos casos de hanseníase, a irmã Socorro toma as primeiras providências quando atendemos os casos nas ilhas do Pará,
já que nossa burocracia faz exigências de estatísticas e, para o
atendimento no Estado do Amapá, não temos autorização.
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Mesmo na assistência à saúde, às vezes, encontramos matutos rebeldes. Foi o caso da enfermeira da hanseníase, Raimunda da Silva Fernandes, que me acompanhou nesta viagem, e
dos dois barqueiros que enquanto eu assistia a Comunidade
do Rio dos Piriquitos (dois dias), seguiram adiante, ao Lago
do Ajuruxi, onde, em fevereiro, se fez a visita, e deixamos três
casos suspeitos de hanseníase com a reação de Mitsuda. Não
comparecendo à cidade para a devida leitura, planejamos esta
viagem com um dia extra (foram outras 4 horas de barco e 3
horas de voadeira). A missão foi cumprida embaixo de chuva
torrencial. Ao chegar à casa de uma das pacientes, dona Benedita, ela se recusou a ser examinada e ainda atiçou os cachorros na equipe. A enfermeira precisou de muita diplomacia
para poder ao menos conferir o Mitsuda.
São Camilo, ao encontrar um destes doentes rebeldes, que
até chegavam a cuspir-lhe no rosto, agradecia e justificava-se:
bem que mereço mais do que isso por causa dos meus pecados...

3.10 - ENFRENTANDO CONDIÇÕES ADVERSAS

Francisco Luiz é o nome do rio onde se localiza a Comunidade São Raimundo e o postinho São Camilo, município
de Afuá – Ilhas do Pará. O agente de saúde, Francisco Baía
(o Chico da Cobra), já é nosso conhecido, pois ficou hospedado na Pompeia, as duas vezes que ganhou um curso
no Instituto Butantã. Atualmente, recolhe escorpiões para
extrair o seu veneno. O seu viveiro estava bem ao lado de
onde estendi minha rede e a esteira..., mas nem sonhei
com eles. Por recomendação médica, tenho evitado a rede
e dormido no chão (ou sobre os bancos das capelas) onde
estendo a minha esteira, ajudando a minha coluna já operada
de hérnia de disco.
(...)
Sinto de perto as dificuldades. Trabalho com inseticida à
mão, para me livrar das mutucas e dos bijogós (moscas parentes das mutucas, especializadas em nos picar...) que nos
ferram até tirar sangue. O calor é insuportável. Suo por todos
os poros que existem em meu corpo. O telhado, para uma casa
mais apresentável, é de brasilite, o que aumenta demais o calor. Já o telhado de palha, que é o comum, é bem mais ameno,
porém propício à criação de muitos insetos e à sujeira. Por
sinal, desta vez, levei uma queda, ao desembarcar no tronco
de buriti (a casa do agente é bem pobrezinha e nem trapiche
existe), batizando-me inteirinho, como um protestante... E
tive que atender de calção de banho.
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Mesmo sem tom de lamentação, padre Raul deixa antever, em algumas passagens de seus relatórios, as condições
nada confortáveis com as quais se depara em suas viagens.

(...)
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A segunda etapa da semana se desenvolveu no Rio Tracuá
(Gurupá), que reúne outras comunidades vizinhas no atendimento da saúde pelo nosso mais antigo agente, senhor Antero Colares. O trabalho foi um pouco mais tranquilo. Nesta
região, porém, os carapanãs à noite e os bijogós é que deram
mais serviço.
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(...)
As baratas, os bijogós, as mutucas, os carapanãs, os macuins
e tantos outros insetos cujos nomes ainda não me tinham sido
apresentados não devem alterar minha simplicidade e meu
comportamento. Embora pareçam ser criaturas do demônio,
devo aceitá-los como os outros os aceitam. À noite, os morcegos
(e hematófagos...), voando ao lado do mosquiteiro, vinham
me saudar. Eu lhes respondia em nome de Jesus Cristo. Aranhas, baratas não faltavam no chão da escola, onde dormi,
mas nem elas impediram meu sono de paz. Sentia-me muito
feliz, por provar para mim mesmo que em nome do Senhor
nada me amedronta.
(...)
Um bando de macacos guaribas (como bugio do sul) veio
pertinho da capela fazer a sua tétrica serenata em plena noite.
(...) Na mesma noite, alguns búfalos vieram nos fazer companhia, pondo seu focinho na abertura da sacristia que, sem
porta, deixava todo um lado vulnerável a qualquer animal de
grande porte. Mas confesso, com toda sinceridade: para mim
tudo é um acalanto. Até o fato de por lá haver uma onça que,
no dia anterior, matara um porco no local.
(...)
O grande canal leva uma hora para ser transposto. A “maresia” castigava para valer o barquinho São João Batista
que, com a turbina trancada, não podia desenvolver toda
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a sua velocidade. Não havia outra escolha... Agarrado como
um carrapato nas alças da popa, equilibrava meu corpo
na dança das ondas, nas quais o barco ensinava o que seja
a “lambada”. A técnica de enfermagem e outra passageira
lançavam às águas a melancia que merendáramos. Mas,
para mim, macaco velho das maresias, foi uma “ventura”
a mais, pois com Deus no coração e uma exigência decorrente da missão, como esta, tudo se torna motivo para melhor
louvar o Senhor.
“Levantaram os rios, ó Senhor, / os rios levantaram sua
voz, / ergueram o seu fragor, / Porém mais do que o fragor
de muitas águas / mais forte que o oceano que se alteia / é o
Senhor nas alturas!” (Sal 92, 3-4).
Novamente, nas frágeis embarcações do povo, assumimos
algumas possíveis visitas, já que nosso barco está quebrado e,
desta vez, retornamos às comunidades do Rio Francisco Luiz
e do Rio Maniva. Os postinhos, a seu modo, estão funcionando. O agente de saúde Francisco Baía – o Chico da Cobra
– muito ativo, continua também com sua colaboração com
o Instituto Butantã, caçando cobras e escorpiões. Agora, em
vez de cobras, leva escorpiões e seu veneno liofilizado, que ele
mesmo prepara.
E foi entre as oito caixinhas repletas de lacraias que, novamente, repousei minha cabeça, fazendo o meu sono tranquilo
no meio desta mata encantadora e silenciosa.
(...)
Para concluir a viagem, conto mais uma [história] de
“missionário”. Nosso fusquinha estava com um pneu furado. O estepe também estava vazio. Arranjamos uma bomba de mobilete e enchemos um deles. Conseguimos chegar em
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casa e, ao parar, outro pneu também murchou. Levado ao
borracheiro, constataram três pneus furados e um pino de roda
dianteira quebrado. Mas fusquinha de missionário tem outras
vantagens para contar...
Penso que as missões nos oferecem uma ocasião bem definida de nossas limitações e que, se não houver uma ajuda de
cima, logo, logo, esmoreceremos, mas a oração faz com que o
trabalho se torne menos penoso e se acredite mais naquilo que
se faz com um coração interessado no Bem. Que o Senhor nos
ajude a “acertar”...
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(...)
Nos meses de março e setembro, acontece a passagem do
Sol pelo ponto equinocial (entrada do outono e da primavera). Consequentemente, as marés, nos dias de lua cheia ou
nova desta época, se formam mais volumosas. São os períodos
chamados de grandes águas, das mais temidas pororocas. Boa
parte das frágeis moradias, construídas sempre sobre palafitas,
nos limites máximos da ousadia das águas, é invadida pelas
marés, deixando um rastro de lama. Além dos alagados, acontecem todos os anos os acidentes de afogamentos de crianças ou
animais domésticos.
A família do senhor Juraci e de dona Nazaré, da comunidade vizinha dos Três Irmãos, recentemente visitada por nós,
perdeu agora um menino de 3 anos, num descuido momentâneo. Igualmente os objetos deixados ao léu, remo, roupa,
brinquedos, são levados pelas águas. Também aumentam os
acidentes de picadas de cobra.
Apesar desses fatos e da chuva constante que dificultam nosso trabalho, visitamos as comunidades dos rios dos Piriquitos,
Europeu, Barbosa e Ajará.
(...)
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Sempre temos de lembrar alguma surpresa para caracterizar cada viagem. Não havendo capela na comunidade de São
João, fomos para a casa de um dos moradores que gentilmente
nos ofereceu um quarto para esticar as redes. Não contávamos,
porém, que, debaixo do assoalho, estava o galinheiro, e foi a
partir das duas horas da madrugada que a serenata do galo,
de meia em meia hora, não nos deixou mais dormir...
Cada desafio é superado pelo fato das exigências implícitas
em qualquer Missão. Jesus, que verteu seu sangue para a nossa
“melhora de vida”, pediu colaboradores na construção do seu
Reino. Não chegamos a tanto, mas dá para oferecer-lhe as
gotas de suor, momentos de sono perdidos e as alegrias de nos
sentir reconhecidos como irmãos enviados em nome do Senhor
e levar aos esquecidos um pedaço de nós e, na Eucaristia, a
presença e as graças de Nosso Senhor.
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De nossa parte, o trabalho concorre para o nosso amadurecimento espiritual. Vamos colocando no campo da paciência e
do Amor a Deus, as dificuldades que são próprias da nossa iniciativa. É fácil deduzir que, numa região como esta, temos que
enfrentar, antes de qualquer coisa, o intenso calor que esgota
as reservas e a disposição ao trabalho e ainda marcar encontro com os insetos famintos de sangue novo, especialmente os
aqui chamados carapanãs, transmissores da malária. Também
enfrentamos a precariedade dos locais para o pernoite e da alimentação, muito embora sempre nos recebam com farturas de
peixes. Na verdade, isso nos causa motivos de experiência e satisfação em poder conviver com a pobreza e a simplicidade de
nosso povo e assim testemunhar a sinceridade da nossa missão.

Tais dificuldades e incômodos, porém, não esmorecem o
espírito missionário de padre Raul. Pelo contrário, só lhe dão
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maior certeza do caminho escolhido, sobretudo quando ele se
sente um instrumento de Deus em meio àquele povo sofrido:
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Mas a maior satisfação foi levar a comunhão ao senhor
Bruno, já no fim da vida, cardíaco, sem condições nem de
sair da sua rede. Receitei-lhe chás caseiros e um diurético. O
grande mistério, porém, foi o Senhor Jesus na Santa Eucaristia. Como me sinto realizado e feliz por exercer a minha
verdadeira vocação missionária camiliana: ir ao encontro dos
doentes mais distantes deste mundo. Eles também são filhos de
Deus e precisam ser considerados. Eu fui, pois, encarregado de
lhes mostrar que nosso Pai não os abandonou e que, até na sua
longínqua casa, Jesus pode entrar.
Para tanto, tivemos que esperar a maré encher (impossível atingir a casa senão na preamar) e remar num casquinho
com certa pressa para dar tempo de voltar. Como essa gente
consegue encontrar um lugar tão longe para viver... E o velho me contava que era aposentado do Funrural. Sua filha
se encarregava de buscar o dinheiro em Macapá. Gasta 20
cruzeiros para ir, outro tanto para voltar. Compra um saco
de farinha (75,00) e nada mais resta do meio salário a que
tem direito. Antes, me contava, era também pouco, mas dava
para comprar farinha, arroz, feijão, café, açúcar, sal e uma
bolachinhas. Valia à pena...
Quanta aprendizagem em tão pouco tempo com os mais
pobres desta região tão abandonada. São realidades que os
repórteres e turistas não encontram. Só a quem vai à busca do
irmão é que Deus dá o caminho e a chave da mina...
(...)
Sinto-me em plena forma de saúde. Revendo a natureza, a
exposição ao Sol, recuperei minha cor normal e, protegido pela
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Graça de Deus, penso corresponder à ideia que os mais íntimos têm do entusiasmo com que abracei a vida missionária.
(...)
Confesso que é uma experiência cativante, que nos permite
lembrar a recomendação de São Camilo em unir o trabalho
à oração “Ora et Labora”, dizia São Bento. Isto é um desafio na Medicina de hoje, cheia de burocracias e preocupações
financeiras. Diria até que esses momentos de encontro com
Deus, seja no silêncio da noite ou no contexto da natureza, já
são encantos que dispensam outros “pagamentos” e nos trazem
uma alegria que só pode vir do céu.
No Rio Cajari, cada capelinha coberta de palha, algumas
sem porta ou janelas, e até com ninhos de cabas (vespas), davam-me o abrigo noturno de paz e silêncio de que jamais vou
esquecer: os momentos de “solidão com Deus” que ali passei.
A chuva prometida – para aliviar o calor quase insuportável
– era anunciada pelos sapos que numa noite resolveram fazer
aquela serenata. E eu tive a curiosidade de constatar que nossos sapos cantam na tonalidade de sol. Tirei a flauta do baú
e, pelo seu diapasão, tentei acompanhá-los nos seus cantos de
louvores ao Senhor.
(...)
A região é vasta. Necessitamos de 15 horas de barco para
chegar à última comunidade. Lugares como os rios Feliciano,
Valério e Carás, em que só se entra nas horas de alta maré. (...)
Um povo que vive isolado pelo capricho da própria natureza,
pois em apenas duas horas do dia e duas da noite se consegue
atravessar os bancos de areia que, em contínua acomodação,
vão transformando os canais de entrada. Nossa agente de saúde, em 20 anos, teve que mudar cinco vezes a sua casa devido
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à queda contínua dos barrancos pelas águas. Por outro lado,
as contínuas belezas que vão se formando nos dão a impressão
de termos chegado ao paraíso. A extensão das águas e dos campos, a diversidade de aves, os búfalos, o silêncio trazem-nos
uma nova realidade onde Deus outra vez se manifesta.
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Até lá chegaram as ações camilianas. Sinto-me muito feliz
em poder, até nesses confins, me fazer presente na pregação da
Palavra e na “cura” dos doentes, próprios da missão camiliana. Sim, cura entre aspas, pois reconhecemos nossa própria
limitação científica, mas, confiando no Senhor, levamos aos
doentes e aos sadios nossa mensagem de amor à vida, insistindo na educação sanitária, na medicina preventiva e no
testemunho da caridade.
Sinto-me feliz, repito, pois temos, com os demais da equipe, de testar o espírito missionário e a oportunidade de oferecer a Nosso Senhor um pouco do nosso trabalho em regiões
tão adversas – pelo calor às vezes insuportável, pela sede decorrente (e a água nem sempre confiável, e morna), pela alimentação sofrível, pelo sono interrompido (diversas viagens
foram realizadas à noite, por causa das marés, mal ajeitados
no barco ou na rede encolhidos por pouco espaço) ou ainda
pelos perigos da viagem. Tudo feito com alegria. É ocasião
para se colaborar com o Senhor no seu Reino e nos certificar
da autenticidade da dignidade missionária. Não adianta receber o título e não assumir os riscos e exigências da missão.
São os nossos irmãos em Cristo que nos recebem como sinais
da misericórdia de Deus.
(...)
O rio-mar parecia um espelho, e nosso barquinho singrava-o com um estilo próprio, fazendo inveja a qualquer espectador
de outra embarcação. Sentia eu o contentamento do Senhor
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de lá do alto: certamente tinha uma visão muito pitoresca do
São João Batista, pequenino nesta vastidão de águas, levando seus missionários e particularmente o seu sacerdote com
um coração que vibrava mais do que a bandeira com a Cruz
Vermelha a tremular no mastro... Ambos na capota do barco.
Penso que um dia o Senhor vai nos mostrar as suas fotos...
Cada visita se torna um testemunho na busca do pobre
e do mais distante. Vamos conhecendo melhor as pessoas e o
ambiente. A grande fascinação é o encontro com Jesus, nas
pessoas, nas cerimônias litúrgicas, nas visitas aos idosos que
não saem mais de suas casas e aos doentes acamados (particularmente quase impossível ao vigário em sua visita bianual, pelo excesso de serviço – reuniões, batizados, casamentos,
confissões – ao realizar a desobriga). Outro encontro, sempre
novo e feliz, se dá na oração da noite, nas capelas humildes,
onde busco fazer o repouso e a reflexão do trabalho do dia. O
momento de silêncio que se torna um privilégio para quem
não vive nas cidades...
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3.11 - NO SILÊNCIO DA NOITE
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Mesmo em meio a situações de extrema miséria, padre
Raul enxerga a beleza da obra divina, à qual não se cansa
de louvar nos registros de viagem e sobre as quais reflete
quando, encerrado o dia, recolhe-se em alguma humilde
capela, posto de saúde ou galpão perdido na mata para o
merecido repouso.
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A maior parte do dia, mesmo no trabalho, estou em contato
íntimo com a criação natural do Senhor. Nos momentos de
viagem ou de folga, busco absorver os encantos do Criador.
Um céu, de dia ou de noite, que traz a assinatura de um
Deus Pai. O silêncio da noite é uma das realidades que não
se pode gravar, fotografar ou filmar. É preciso estar presente e
descobrir o que a oração do Ofício traduz: “Ó Deus que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas...”. É
um momento de intimidade com Deus pelo qual já vale todo
o esforço deste trabalho.
(...)
É bem verdade que a Igreja sempre será fermento e pequeno
rebanho, mas sinto de perto a decepção do Senhor Jesus quando tanto desejava que o seu povo sentisse o valor de sua pessoa
no mandato do Pai. Quantos buscaram Jesus só por causa dos
milagres ou do pão multiplicado e como tão poucos o valorizaram como o Filho de Deus que veio trazer a Vida Plena.
As capelinhas solitárias, cobertas de palha ou cavacos, são a
minha paixão. Como me sinto bem localizado. Mesmo tendo
goteiras. As noites parecem um encanto eterno. O silêncio só
quebrado pelo canto ou namoro dos pequenos ou mesmo grandes (guaribas e onças) animais. Tudo transmite uma paz que
só se percebe com o Senhor no coração... Tenho impressão de

que quem não tem fé deixa de sentir tanta coisa linda... Entre
elas a dimensão da gratidão por tanta consideração que o Pai
tem por nós.
Os momentos de silêncio na mata me encantam e me levam
ao céu. Não dá para explicar ou traduzir as maravilhas de
uma noite solitária numa capelinha de palha no interior. Silêncio não se descreve, se escuta... estrelas não se revelam (nem
pela TV), se olham... Perfume das plantas (muitas orquídeas)
não se relata, se cheira... Objetos e bagulhos não preocupam,
nada se carrega... O coração não se monitoriza, dispara no
Amor... É a presença de Deus em tudo. É preciso se desvincular de todas as amarras, para se saborear melhor algo de Deus
que não dá para contar. E é bem nessa hora que repassamos
todas as histórias e as pessoas que o Senhor nos enviou naquele
dia. Como é bom se sentir em família no Reino do Pai!
(...)
Ao lado de nossas tarefas ligadas à saúde do corpo e da
alma - tarefas tantas vezes estafantes -, aproveitamos a oportunidade de renovar a nossa espiritualidade. Se por um lado
o dia até parece curto para se dar conta do trabalho, a noite é
um prêmio, pois estamos protegidos pela calmaria das horas.
Longe da costumeira televisão, há tempo suficiente para uma
reflexão sobre o trabalho realizado e o prêmio de um silêncio, de um céu intensamente estrelado, onde se pode realizar
melhor uma entrevista com Deus, Nosso Pai. As celebrações
das Missas são contempladas pelos cantos dos pássaros, do araquã, do japim que faz seus ninhos junto às casas, do galo
piedoso que justamente nesta hora vem prestar o seu canto
debaixo da capela, das borboletas coloridas que seguramente
não erram a porta ou as janelas para também fazer sua ho-
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menagem. Ao amanhecer como ao anoitecer, vislumbram-se
as incontáveis flores das vitórias-régias que cobrem o lago nas
noites de luar e dão mais um espetáculo inimaginável para
quem mora na cidade.
Tudo, pois, concorre, para que nossa missão sinta que o
Senhor está nos acompanhando e, embora sejamos limitados,
nos premia com suas delicadezas, confortando nossos corações,
abreviando o cansaço que seguramente abateria quem não
está aberto à comunicação com Ele.
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3.12 - ALDEIAS INDÍGENAS
Pelo reconhecimento conquistado por seu trabalho missionário, padre Raul teve o consentimento e até mesmo
o apoio da Funasa do Amapá para atender as comunidades indígenas daquele Estado, o que o fez viajar até o extremo norte do País, onde atendeu grupos indígenas no
Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. Mesmo
respeitando a cultura dessas etnias, o religioso sempre fez
questão de dar testemunho de sua fé cristã, celebrando inclusive algumas Missas na língua desses povos.
Passamos 21 dias nas aldeias indígenas. Para quem acha
Macapá distante, conte 80 minutos de avião Bandeirante, até
Oiapoque; 100 minutos de caminhão, com tração nas quatro
rodas e outros 400 minutos de voadeira até o Rio Urucauá. E
assim chegamos à aldeia Kumenê, dos índios da tribo Palikur,
onde residem mais de 700 pessoas.
Nossa missão: assistência médica, orientação na educação
sanitária, revisão de todas as crianças até 12 anos, prevenção
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da cárie dentária, colheita de material para exames preventivos de câncer ginecológico e a principal: levar Nosso Senhor
Jesus Cristo a essas populações “escondidas” nesta selva.
Na aldeia do Flexa, porém, uma triste cena nos esperava.
(...) Aí pelas 15 horas chegou uma criança de 11 dias com parada cárdio-respiratória, completamente cianosada. Em plena reserva indígena e no pior de todos os postinhos (em geral
bem equipados), um paciente digno de UTI. Massagem cardíaca, respiração boca a boca e a criança volta a respirar. Um
“scalp” nº 23 para um recém-nascido chocado exigia um pouco de sorte para uma veia ser apanhada. Conseguimos logo,
porém não havia soro, senão um frasco de Adrenoplasma. Fiz
um cálculo aproximado do volume e o infundimos. A criança
voltou a ficar corada e o coração a bater com energia. Percebi
então que os seus pulmões estavam encharcados. Deveria ter
acontecido uma aspiração, além da evidente gripe. Pouca esperança restava. Não havia outra conduta agora senão esperar
e rezar. E no mesmo “altar” ao ladinho da criança que havia
batizado, sobre a mesa, celebrei a Missa de forma mais cruenta que tenho lembrança. Mais um grupo de senhoras aflitas
e a mãe “de pé”, ao lado do filho, repetiam a cena do calvário. Após uma hora e outras massagens – inúteis – a criança
morria. Para nós foi muito chocante, pois evitar a doença e
especialmente a morte das crianças é uma das prioridades de
nossa iniciativa.
(...)
Outras três comunidades, Espírito Santo, Santa Isabel e
Manga, entre os karipuna, aguardavam nossa passagem com
o mesmo programa. Na última a ser visitada, coincidiu com
a festa de São Pedro, mas a liturgia deles inclui uma procis-
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são e uma ladainha de Nossa Senhora que facilitou fazer o
encerramento na Igreja, com a Missa. Então pudemos levar a
mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Por sinal, sendo este o objetivo principal, deveríamos dar
maior ênfase. Dentro do possível se pregou. Rezei a Missa todos os dias. Algumas participadas, outras não. A comunidade de Kumenê era na totalidade protestante. As demais eram
católicas. Havia a dificuldade da língua. Nossas mensagens
e mesmo a consulta exigiam intérpretes. Alguns só eram batizados, poucos já haviam feito a primeira comunhão. Padre
Nello já providenciara livretos de cantos onde estavam incluídos alguns na própria língua deles. Procuramos, enfim, dar
testemunho de nossa fé. O pagamento de nosso trabalho foi
dado em generosas quotas de amor a Deus, e sem dúvida nos
enriqueceu muito mais do que dinheiro.
(...)
Olhando o mapa do nosso país, nota-se bem ao norte
do Pará, no cantinho, junto à fronteira com Suriname, o
registro das aldeias Tiriyó. A Missão Nova é a mais central
das 27 aldeias habitadas pelos índios Tiriyó, Caxuiana e Acurió. Todos vêm da região do Caribe e usam a língua e os costumes dessa etnia. São 198 famílias com 1.161 habitantes,
dispersas por essa mata banhada pelo Rio Paru Oeste, que desemboca no Trombetas. As aldeias referidas na verdade não receberam nossa visita além da central, pois estamos em tempos
finais do chamado verão e as águas muito rasas não permitem
mais um acesso possível.
Uma olaria garante a construção de algumas casas de alvenaria (ambulatórios, residências da Funai e Funasa e agora
também as construções do Exército, que ali mantém um posto
avançado para segurança das fronteiras). Nossa presença ocorreu

como nas outras visitas, diante de um convite da Funasa, já que
é difícil convencer um médico para ali se apresentar.

Outro recurso que felizmente devo registrar é o transporte
aéreo em caso de emergência. Foi o que aconteceu com uma
gestante de sete meses, já em fase de trabalho de parto e uma
criança de 1 mês e meio, com severa pneumonia. Evidentemente, no caso da gestante, senti a urgência por causa da
criança prematura.
De um modo geral, noto que as crianças dessas aldeias
do Tumucumaque, embora com evidentes quadros de anemia
e algumas com desnutrição, são bem mais “apresentáveis” do
que as das regiões ribeirinhas. Na cultura indígena, se uma
criança nasce mal formada, eles a deixam morrer por si só,
abandonando-a com toda dor e sacrifício da mãe. As famílias são numerosas e progridem em ritmo acelerado. Na
nossa primeira viagem nesta região, há quatro anos, a população não chegava a 800 pessoas. A irmã Socorro teve dificuldade em escolher as possíveis candidatas para fazer o exame
preventivo, seja por causa da língua e da necessidade da ajuda, às vezes inconveniente, de um tradutor seja pela reserva
que algumas demonstravam. E, para completar, muitas delas
estavam menstruadas ou grávidas e, entre estas, também algumas adolescentes.
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Na avaliação médica devo, antes de tudo, parabenizar
o esforço da Funasa porque, embora haja muitas falhas no
atendimento integral aos índios, nós, que percorremos as
demais regiões desta Amazônia, nos surpreendemos com um
posto que conta com um funcionário (técnica de enfermagem)
em tempo integral e uma variedade de remédios que chega a
ser um exagero, já que a profissional ali indicada, não tem o
conhecimento devido para usá-los. Mas outros de mais simples
uso estão faltando.
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Os índios gostam de receber remédios. Parece que já renunciaram aos medicamentos próprios de sua cultura. Basta um
espirro para logo se fazerem presentes e receber remédio que, às
vezes, adquirem com ameaça à funcionária.
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Procuramos orientar tanto a técnica como as pessoas sobre
o exagero no ato de medicar. Também na mesma ocasião, funcionários da Funasa estavam administrando cursos sobre saúde e cuidados preventivos em doenças sexualmente transmissíveis – DST e AIDS. Por sinal, estavam sendo administrados
pela enfermeira padrão, Olinda Consuelo L. Araujo, uma das
Camilianas do grupo da irmã Socorro. A presença de operários das construções do Exército no local tem criado situações
constrangedoras para as comunidades indígenas. Também os
soldados que ali permanecem uma temporada recebem uma
segura advertência por parte de seus superiores.
Dentre os índios, um dos costumes – estranhos, para nós – é
o encargo que os homens deixam para as mulheres de carregar nas costas o chamado catar – um cesto para levar lenha,
mandioca ou outro produto pesado. Não é difícil deduzir
as queixas de dores nas costas e os problemas de coluna
em muitas delas.
Nossa viagem foi realizada a bordo de um “teco-teco” de
quatro lugares. Tudo bem, pois já estamos acostumados a
enfrentar transportes mais perigosos. Mas no retorno tivemos
que assistir a um desentendimento dos aviadores, pois, devido
ao peso da aeronave, um dizia que não era possível aterrissar
noutra aldeia, onde haveria a troca de pilotos. Não havendo acordo, descemos assim mesmo, aos trancos e barrancos,
e as rodas acabaram se afundando no fim da pista curta
e ainda não acabada. Mas tudo se resolveu sem desastres,
só que tivemos que prolongar o percurso para quase cinco
horas de viagem.

Já conhecidos em outras visitas, a irmã Socorro e eu somos
recebidos com manifestações de muito carinho e assim também tentamos corresponder com a sinceridade de nossas “ações
de saúde”. Levamos ainda algumas fotos tiradas noutras visitas, o que os faz sorrir de alegria com tão singelos presentes.
De nossa parte, com muita sinceridade guardamos no coração a alegria de sermos, ao que parece, as pessoas que o Senhor
planejou. Afinal, a parceria de religiosos consagrados e profissionais da saúde parece que vem responder ao recurso possível,
diante da resistência das entidades governamentais em permitir a presença de missionários na área indígena. Pois já que
os médicos fazem dificuldade em ali se apresentar, o médico
doutor Raul leva nas costas o padre José Raul e a enfermeira
Socorro leva a irmã de caridade Maria do Socorro. E ambos
fazem o devido trabalho com muito Amor. (...)
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Quem chega ao Tiriyó se depara com uma capela de estilo
próprio no meio da mata, construída com todo o capricho de
missionários entusiasmados. Na verdade é confortável e abriga umas 250 pessoas sentadas, mas não conseguiram se livrar
dos morcegos que não respeitam a limpeza que ela exige. Se a
celebração se faz à tardinha ou ao anoitecer, é preciso tapar
de imediato o cálice, já que o altar fica repleto de insetos devotos dos mais variados tipos. Mas a assiduidade dos fiéis até
é surpreendente. Alguns dos cantos litúrgicos são entoados na
própria língua indígena e as crianças são bem mais comportadas do que as dos brancos... Nesses momentos, sentimos algo
profundo em notar a gentileza de Deus Nosso Senhor ao nos
conceder o privilégio de levar a esse povo esquecido a Eucaristia que, por sua vez, oferece a felicidade para quem a recebe.
Eu sempre insisto que a alegria do médico é poder, dentro de
suas limitações, levar a saúde a quem precisa. Mas a [alegria]
do padre é levar a felicidade em Jesus Cristo.
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Pelo ano 1973, no governo do general Ernesto Geisel, surgiu o projeto de abertura das estradas “Perimetrais”, paralelas
ao Rio Amazonas. A da margem direita pouca coisa sobrou. A
da esquerda, ao chegar ao quilômetro 300, deparou-se com a
resistência das tribos indígenas e por ali ficou até hoje. Pois foi
justamente nessas aldeias dos Waiàpi, que nesta oportunidade
voltamos a prestar serviços de saúde a pedido da Funasa.
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Muita gente vivendo quase da mesma forma de quando
o grupo foi encontrado, há 35 anos. Eles nos receberam com
toda gratidão, na esperança de melhorar sua condição de
saúde. Tal como nas aldeias dos Tiryó e Apalay, a Funasa as
atende com funcionários, nos cinco postos de saúde (agentes e
técnicos de saúde) distribuídos nestas comunidades referidas.
Como a presença de médicos é difícil de acontecer, nós nos
propusemos a esta missão, motivados principalmente por nossa vocação camiliana de levar Jesus Cristo e a saúde aos mais
pobres e distantes.
Novamente nos surpreendeu a fartura de remédios nos postos, coisa completamente ausente nos postos das comunidades
ribeirinhas, mas com a observação do pouco conhecimento dos
agentes de saúde para fazer deles a devida indicação.
Apesar da dificuldade de comunicação por causa da língua,
alguns índios se prestaram à tradução mútua, sempre com a
desvantagem da interferência na intimidade pessoal.
Continuo percebendo que os índios gostam de pedir remédios, mas nem sempre os tomam. Como já referi noutros
relatórios, as crianças destas regiões são mais fortes do que
as ribeirinhas do Amazonas, embora seguramente haja
frequentes casos de anemias e verminoses. Numa melhor
apreciação, tive de me ater e enviar para Macapá algumas
pessoas que seguramente necessitavam de melhor avaliação.

Também já referi, noutras ocasiões, que é difícil encontrar
entre eles alguém hipertenso. Seguramente é devido ao pouco
uso do sal na sua dieta. Não costumam ter hora para as refeições. Comem quando bate a fome e quando há comida. Preparam muitos peixes moqueados. Estão sempre prontos para a
caça, assim como as crianças não perdem a oportunidade de
subir nas árvores frutíferas.			
Para mim e para irmã Socorro, há um duplo contentamento neste serviço. Primeiro em poder falar ou recordar algo de
Nosso Senhor Jesus Cristo, pois eles atentamente nos escutam
e observam. São filhos de Deus como outros brasileiros e merecem todo nosso carinho fraterno. Sabem que nossa presença
é voluntária e que realizamos nossas tarefas com um amor
declarado, fácil de perceber, sem desfazer os demais funcionários do governo. E, segundo, pela oportunidade de rezar e
sentir-me na condição do Frei Henrique B. de Coimbra, na
celebração da 1º Missa no Brasil, que foi cercada de devotos e
muitos curiosos.
(...)
“Ide a todos os povos e fazei discípulos em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19).
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Dois mais urgentes, um adulto, com contínuo e sério sangramento num prolapso retal, junto com hemorroidas, e
uma criança de seis meses dispneica, com uma cardiopatia
congênita grave. Os índios, em sua cultura, costumam abandonar uma criança mal formada ao nascer, com toda a dor
da sua genitora. Mas encontrei também um menino de 16
anos com Doença de Down (mongol) seguramente não percebida logo ao nascer.

Era dia de São Mateus e a primeira oração da Missa assim
rezava.
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Foi Ele quem instituiu alguns como profetas..., como pastores e mestres..., e lá foi o padre Raul para as fronteiras do
Norte do Brasil, junto às aldeias indígenas que fazem limites
com a Guiana Francesa. “Não são discursos nem frases ou
palavras, mas sua voz chega aos confins do mundo” (Sl 18,4).
Há aproximadamente 18 anos, fazíamos a nossa missão (a
camiliana Ângela Rizzi e eu) na área indígena do Oiapoque,
percorrendo todas as aldeias dos rios Uaçá, Urucauá, Curipi
e Oiapoque. Por razões diversas, as nossas viagens seguintes
na área indígena foram dirigidas para as aldeias do Norte do
Pará, que até então não haviam recebido visita de um padre.

156

As aldeias do Amapá contam com aproximadamente 6 mil
índios: os Galibi Kali´na, os Palikur, os Galibi Marworno e
os Karipuna, povos etnicamente diferenciados entre si, mas
que se reconhecem como “povos indígenas do Oiapoque”. Suas
terras já foram demarcadas e se fixaram na extremidade norte
do Amapá, numa área de 520 mil hectares. Graças à interferência do Barão do Rio Branco, fazem parte de terras brasileiras, limitando-se com a Guiana Francesa.
Já faz um bom tempo, padre Nello Rufaldi, do PIME,
responsável pela área indígena, nos convidou para revermos
as comunidades que já foram nosso alvo missionário, e agora
chegou a oportunidade (Relatório de 25/09/2010). Só que
o transporte hoje finalmente se faz por terra. É uma viagem
de 10 horas em tempos de verão, pois no inverno – época das
chuvas – a estrada fica intransitável por 200 quilômetros.
Como a comunidade já tinha sido avisada, logo ao chegar
iniciei o trabalho no postinho de saúde local, por sinal muito
bem abastecido com remédios, assunto tão gravemente negligenciado nas comunidades não-indígenas. O enfermeiro que
reside nesta mesma casa avisara a comunidade de minha presença, o que ocasionou muita procura, já que é fato raríssimo

Procurei ser o mais objetivo, reconhecendo meus limites,
mas tive que encaminhar algumas pessoas tanto para Oiapoque como para Macapá e até Belém. Ainda que esse povo
tenha a cobertura da Funai, que não nega o transporte para
centros de maiores recursos, eles não encontram a mesma disposição nos centros maiores. Mesmo em Oiapoque, são mínimas as consultas do SUS reservadas aos indígenas. Em Macapá, a Casa de Apoio está no momento com cerca de 150 índios
que necessitam de alguma coisa da cidade. A maioria é mesmo
questão de saúde, que fica esperando dias por uma consulta
nos hospitais do governo. Nós, no São Camilo, também os
recebemos, mas o governo faz questão de enviá-los a nós. Um
menino que trouxemos é portador de leucemia e já foi enviado a Belém, onde agora fará um controle. O pai nos contava
o sofrimento para fazer esta transferência, pois o diagnóstico
já era confirmado e, mesmo assim, ele teve que esperar um
mês para conseguir vaga no transporte e no hospital. Infelizmente o índio, embora melhor assistido em seus postos, ainda
sofre muita discriminação ao considerar a prioridade de seu
devido tratamento.
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um médico chegar às aldeias. Infelizmente a maioria dos que
nos esperava era de adultos, e eu ainda me sinto mais seguro
como Pediatra, mas tive que enfrentar casos mais complicados, seguramente já vistos por colegas de Oiapoque (para onde
são encaminhados) e que não tiveram sucesso.
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3.13 - PROMESSAS VAZIAS E
RETALIAÇÕES POLÍTICAS
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Em suas andanças pelas comunidades ribeirinhas, padre
Raul Matte sentiu de perto a lógica da política praticada
nos grotões do país, segundo a qual não existe o cidadão,
mas sim o voto do eleitor, que é adulado com todo tipo de
promessa. Ilusões que se evaporam tão logo computado o
último voto. E se não oferecem nada ao povo, pior ainda
fazem os políticos que, não sendo contemplados pelo voto
esperado, cometem todo tipo de retaliação, tirando o pouco daqueles que quase nada têm.
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Outra novidade que me despertou curiosidade foi a dos
políticos de Macapá e Santana (Estado do Amapá) que estão frequentando as comunidades das ilhas com sua conversa
deslavada de promessas descabidas para os eleitores mudarem
seus títulos eleitorais para o Amapá (onde não moram) e elegê-los nestes outros municípios. Quanta deformação política de
nossos políticos.
Por outro lado já foi motivo de grande contentamento saber que o médico de Gurupá passa ocasionalmente nos postos
das comunidades de Boa Vista e Igarapé Barbosa para uma
integração com os agentes de saúde. Isso só pode partir de alguém com nova visão de saúde e que não tem medo de visitar
o interior. Coisa que jamais acontece com outros municípios
vizinhos que nem médico têm em sua sede.
(...)
Em nosso plano de trabalho, constava uma visita às comunidades que já têm seu postinho de saúde (são15) a cada três
ou quatro meses. Mas tantos projetos ainda ficam nos sonhos
de quem se dedica à saúde, por falta de condições... Nosso

barquinho, São João Batista, em vista de tanto tempo parado,
não fugiu da necessidade de ter seu motor aberto. E o preço do
conserto ficou caro.

Em todo lugar por que passamos há uma história de políticos que prometeram os céus para a comunidade – inclusive
um postinho médico – mas, acabadas as eleições, tudo fica
como antes. Insistimos, nós, para que o povo reunido procure
as suas próprias soluções.
(...)
Esta viagem à Comunidade de Picanço me deixou preocupado e triste pela indiferença da quase totalidade dos moradores. Uma grande serraria centraliza a atividade da população. O dono da indústria, já separado de sua esposa, que
antigamente dava grande apoio religioso, nada quer saber da
Igreja. Seus operários não ganham folga na passagem do padre. Com seu relacionamento político, conseguiu da prefeitura
de Afuá a construção de um postinho de saúde inaugurado há
3 anos. É triste ver seu estado de conservação. A energia que
move as máquinas da serraria não alimenta o postinho de
saúde, que fica ao lado. As paredes caindo, tudo sujo. Fiquei
pensando como as coisas são diferentes quando o povo assume
os seus compromissos. Os demais postinhos que os moradores
montaram, independentemente dos políticos e das prefeituras,
estão cuidados, zelados, dá gosto trabalhar. Bem mais pobres
que os demais do governo, mas também muito melhores em
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Estamos em época de eleições (20 de agosto de 1990), e
não faltaram políticos a se interessar pela causa e patrocinar
a reposição do motor. Tudo promessas já conhecidas, que me
fizeram perder tempo, dinheiro e amigos... E há quatro meses
nosso barquinho “permanece esquecido na praia” vendo navios passarem ao longo do rio.
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seu funcionamento. Nosso agente, Manoel da Paz, está pedindo transferência, pois não consegue mais conviver com tanta
indiferença e tanta injustiça que vê no dia a dia.
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(...)
Surpreendi alguns políticos fazendo sua campanha para prefeito do município de Afuá (PA) – região por onde andava.
Comportaram-se com cuidado diante do padre. Soube, porém,
de algumas “mini-convenções” regadas a cerveja e a Tatuzinho...
Cobrei deles a falta de hipoclorito de sódio para a população.
No início da campanha da cólera, todas as famílias receberam
os vidros para tratamento da água. Desde maio, porém, tudo
se acabou... Talvez outro surto da mesma doença faça surgir
novamente os benditos vidrinhos com sódio. Cobrei também os
cursos de agentes que cada prefeitura deveria proporcionar, a
cada mês, aos agora novos agentes da cólera. Seriam quatro dias
por mês de treinamento na sede do município, treinando-os
para os demais serviços básicos de saúde comunitária. Inclusive
me propus a estar presente gratuitamente, sabendo que Afuá estava sem médico. Tais recursos financeiros apareceram quando
vieram diretamente do Ministério, de Brasília, como aconteceu
em janeiro deste ano. Depois passou para o Estado e o dinheiro
desapareceu. Aqui no Amapá aconteceu o mesmo. Os agentes
continuaram a trabalhar, mas o salário ficou só no 1º mês...
As poucas escolas existentes não recebem mais uma merenda.
Tudo acabou, mas os políticos encontram verbas ou recursos
para fazer aquela campanha e estardalhaços que incomodam
uma manada de “elefantes”...
Novamente não tivemos a companhia das funcionárias
da hanseníase. Trabalhar ligado ao governo dificilmente
dá certo.
(...)
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Estamos em época de eleições. Alguns candidatos então se
atrevem a visitar o interior. O povo já conhece este filme e até
nesta região do país os políticos estão desacreditados. Encontrei
um candidato que levava junto um prático de dentista que então estava tirando os dentes de quem quisesse... Que vergonha...
Encontrei outro que levava remédios para serem distribuídos...
Anos atrás surpreendi a mesma cena com um candidato distribuindo vidros de Cloranfenicol já vencidos há 3 anos.
Aporema é um dos afluentes do Rio Araguari, que por sua
vez deságua no oceano, como o primeiro rio após o Amazonas
em sentido Norte. Ainda estamos em clima eleitoral (Relatório de 11/10/1992). O povo está um pouco assustado, pois os
candidatos do governo estadual à prefeitura e à câmara de vereadores não conseguiram vencer as eleições, e as “doações” há
tempo reclamadas pelas comunidades, como o motor gerador de
energia, que finalmente apareceram nas vésperas do pleito, agora estão sendo recolhidas de volta pelas autoridades vencidas...
Dias atrás, também apareceram outras visitas assistenciais, com um médico do governo - também candidato - que
distribuiu remédios aos montes. Percebo, na região, muitas
mulheres jovens que já fizeram a laqueadura das trompas no
Hospital do Governo, no seu segundo ou terceiro filho...
(...)
A retaliação do governo nas atuais eleições envergonha a
todos, pois as localidades onde o candidato da situação não
ganhou não estão mais recebendo material de limpeza ou medicamentos da CEME, tão raros sempre. Hipoclorito de sódio
já não existe mais. Passou a febre da cólera, também passou o
tratamento da água...
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(...)

(...)
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Como é fácil deduzir, nossa região é muito esquecida pelas autoridades diante do pouco interesse econômico que ela representa.
A saúde e a educação, que tanto precisam de cuidados, ficam
sujeitas a interesses partidários, e os contratados sofrem surpresas
se por acaso forem do partido contrário ao do prefeito eleito.
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Os postos de saúde, (os poucos que existem) não contam
com remédios e nem ao menos o devido material para os atendimentos urgentes. Sabedores disso, fizemos um pedido à entidade Manos Unidas (uma ONG católica espanhola) que nos
patrocinou a construção de 10 postos de estrutura simples, mas
respeitável. Infelizmente nem todos receberam a consideração
devida por não serem iniciativa do prefeito. Em dois deles até
os agentes de saúde foram demitidos. Agora, com o novo prefeito, serão aproveitados.
(...)
Quem vem a estes lugares pode sentir o abandono no campo
da saúde. Já há mais de 15 anos temos nos dedicado à formação de agentes de saúde e à construção de postos. Mas estes ficam sem cobertura das prefeituras. Remédios não há; material
de curativo, móveis, maca, energia elétrica, só se o responsável assumir as despesas. Manutenção, nem pensar, já que não
foram patrocinados por políticos. Até o salário do agente de
saúde fica suspenso em cada mudança de prefeito, quando os
que não pertencem ao novo partido eleito costumam perder o
cargo. A política no Norte é muito revanchista. Compreende-se que as prefeituras são pobres, mas também aqui a saúde e
a educação deveriam ser prioridade.
(...)
Temos trabalhado para que cada comunidade tenha o seu
agente de saúde e seu posto de saúde. Com a ajuda da Manos
Unidas, da Espanha, montamos outros dez postos bem estrutu-
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(...)
Mais uma triste realidade é a disputa política. Na verdade,
estamos vivendo um período que demonstra como é suspeita a
distribuição dos orçamentos nas prefeituras do país. O posto
de saúde (único neste rio) fica na comunidade de São José.
Existem apenas as paredes externas sem as folhas da porta,
nem das janelas, nem forro interno... E dentro, nada além de
uma mesa de bilhar quebrada... É uma vergonha o descaso
com a saúde do povo nestas localidades.
Para aliviar a situação, nós, com a ajuda da Manos Unidas, da Espanha, construímos 10 postos de saúde. Dois ficam
no município de Mazagão (onde fomos, nesta missão). Embora bem estruturados, não recebem nenhum remédio ou mate-

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

rados, além dos 30 que já tínhamos, embora com uma ajuda
apenas parcial. Mas o problema maior é a sua manutenção,
principalmente a permanência do agente como funcionário da
sua respectiva prefeitura. Infelizmente não sei como funcionam as leis nesta região, pois em cada eleição os novos prefeitos
destituem os agentes que não pertencem ao seu partido. Além
desse “troca-troca”, os agentes não têm condições de manter o
seu trabalho sem uma ajuda financeira. Particularmente os
casos de acidentes, em que o encarregado do posto ainda tem
de arranjar o material de curativo, como gaze, esparadrapo,
anestésico, álcool ou algum antisséptico, agulha, linha etc.,
sem que alguém cubra as despesas. No momento, não há um
posto com algum remédio, nem que seja um antitérmico, e
principalmente nenhum recurso para um atendimento de urgência. E o pior: os que ainda mantiveram o seu emprego têm
de prestar contas mensalmente do que fazem, para não serem
despedidos. É um abandono total essa questão de saúde. É bem
por isso que aqui montamos nosso serviço. Vivemos realmente
numa região de desafio, uma região de missões.
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rial de curativo, senão o que a respectiva agente de saúde, funcionária da prefeitura, se interessa em pedir aos comerciantes.
(...)
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Para finalizar as missões deste ano (2005), deixamos nosso
barco São João Batista no estaleiro e fomos à busca das cabeceiras do Rio Preto, local onde as comunidades podem ser
atingidas somente por pequenas embarcações a partir da ponte, na estrada que une Macapá à Laranjal do Jarí, cidade no
extremo oeste do Estado.
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Desta vez, a irmã Socorro não fez a colheita do material
do preventivo ginecológico, pois não havia condições logísticas
para se efetuar o devido exame, apesar de contarmos com um
único posto de saúde construído pela ajuda da Manos Unidas,
da Espanha. Já por este detalhe dá para se sentir a pobreza
da região tão necessitada de cuidados de saúde numa zona
onde a malária é endêmica. Digo isso, pois nos deparamos
com as realidades políticas vergonhosas da região. Sabendo
das circunstâncias sociais, foi justamente o Rio Preto – com o
reconhecimento do secretário estadual de Saúde e do prefeito
anterior – que escolhemos para oferecer um posto de saúde
digno. Depois de tudo pronto, o prefeito atual do município
de Mazagão, onde ele se situa, não permitiu equipá-lo e nem
servi-lo com medicamentos porque não foi ele que mandou
fazer e, portanto, não pode figurar como obras da prefeitura.
Na verdade todos os outros postos que eu já visitei neste município (e em outros) não contam com remédios, senão os que a
própria agente de saúde providencia por sua conta.
Este posto, assim como está, faz uma cobertura enorme graças à dedicação da Maria Ivaniza dos Santos Pena, a nosso
ver uma das mais dedicadas agentes de saúde que formamos
aqui e que se empenha o quanto pode para atender todas as

demais comunidades da região, fazendo coleta de sangue diária, levando as lâminas ao laboratório. E sua estatística acusa
cerca de 20 casos positivos de malária (Vivax e Falciparum)
por semana... Mas o posto, bem conservado, conta apenas com
uma mesinha e sua cadeira, alguns remédios (antimaláricos)
e vermífugos que agora nós levamos. Não era de se surpreender
com o que iríamos encontrar. Muitas pessoas com significativa
palidez, mas principalmente as crianças que além das repetidas malárias – e cinco delas com febre típica desta doença –
são mais atingidas pelas verminoses e pela desnutrição.
Enquanto nosso barco São João Batista fica “na beira da
praia”, sendo reparado, tomamos a via terrestre rumo às comunidades do interior do Amapá, particularmente as que se situam
na beira da estrada Macapá-Jari, no município de Mazagão,
e as do Rio Preto, afluente da margem esquerda do Amazonas.
Há 4 anos (2002), inauguramos um postinho de saúde de
alvenaria (com o patrocínio da Manos Unidas, da Espanha)
para as comunidades que se aproximam da ponte deste rio,
sob os cuidados da agente de saúde e técnica de enfermagem
Maria Ivanilde Pena, que fez o curso conosco no Hospital São
Camilo e sempre se destacou por seu empenho no atendimento
da região, marcada por colônias agrícolas.
Por incrível que pareça, e isso traduz muito bem a mentalidade política da região, não recebeu apoio do atual prefeito (funcionário, remédios, material próprio de saúde) porque
não foi ele quem fez e não pôde colocar a sua placa: “Padre
Raul que fez o posto que se encarregue de fazê-lo funcionar”.
Mas a nossa incansável Maria Ivanilde o mantém com um
atendimento possível, embora sem remédios, já que é a mais
procurada profissional de saúde na região.
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(...)
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3.14 - ATIVIDADES ECONÔMICAS
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Em vários trechos de suas descrições, padre Raul observa as atividades econômicas desenvolvidas pelas populações locais, quase sempre ligadas à pesca, ao extrativismo e
à exploração do palmito e do fruto do açaí. Nada que gere,
para as famílias, uma renda que lhes permita viver muito
acima da linha de subsistência.
Algumas comunidades mais distantes das cidades do nosso
país dedicam-se à extração da castanha. Como esta enorme
árvore se desenvolve na terra firme, somente nas cabeceiras dos
afluentes das margens do Amazonas é que vamos encontrar
os moradores que vivem dessa “indústria”. Num dia de bom
rendimento, uma pessoa é capaz de colher dois hectolitros de
castanhas (ou duas barricas), vendidas a 450,00 cruzeiros a
barrica. Depois do Plano Collor, o preço caiu para 200,00.
Por outro lado, a esta distância, o preço das coisas de casa
explodem. O açúcar, por exemplo, é vendido a 80,00 o quilo
e uma sandália de dedo (a mais comum) a 200,00. Um potinho de margarina custa 40,00.
(...)
Conversando com o povo, pude sentir um drama que nos
atinge. “Antigamente - me falava o coordenador das Comunidades Eclesiais, José Nogueira Alves -, trabalhávamos na roça.
Depois veio a extração do palmito (o coração dos açaizeiros) e
a derrubada da madeira, que sem dúvida rendia mais. Abandonamos a plantação. Agora as madeiras de lei acabaram, os
açaizeiros foram derrubados e não temos nem as plantações
caseiras para comer. E o pior: nossos filhos não sabem e não
querem trabalhar no roçado”.
(...)
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Este foi um assunto por que muito batalhamos (o padre
vigário, visitador oficial dessas comunidades, e eu), e agora
começa a aparecer o seu efeito - ou consequência - para quem
ouviu a palavra, entremeada com a Palavra de Deus. Sim,
foi principalmente a partir da Campanha da Fraternidade
de 1979, quando se lançou o tema ecológico “Conserve o que
é de todos”, e prevendo as consequências do aparecimento de
tantas “fábricas” de palmito, que insistimos no cuidado em
negociatas com os novos vilões, que se enriqueceram à custa da
ignorância do nosso caboclo.
(...)
O Rio Maracá é um dos quase nem mencionados afluentes
da margem esquerda do Amazonas. No entanto, tem mais
de 100 quilômetros de extensão, só na parte navegável. Sua
riqueza, além do açaí e das seringueiras, como nas demais
localidades, está no fato de suas nascentes alcançarem os castanhais. Depois de umas quatro ou cinco horas rio acima,
começamos a perceber algumas terras altas e “amostras” de
colinas. Com elas as enormes árvores, nesta época coroadas de
“ouriços” de castanhas. Do tamanho aproximado de um coco
descascado, tais ouriços forram o terreno (caem de noite) com
as conhecidas castanhas do Pará.
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Pelas consultas que fizemos, deu para sentir que não se apresentaram casos sérios de doenças e que, aos poucos, vão tomando
consciência das necessidades e exigências da medicina preventiva. A questão econômica, porém, pesa muito e ainda se contam
muitas famílias bastante pobres. Outro dado, porém, é que já se
deram conta do valor do açaí – fruta base da alimentação local
– como meio de subsistência e de comércio. Muitos perderam seu
açaizal, vendendo palmito (o coração da palmeira) a preço vulgar. Já os que conservaram ao açaizeiro agora vendem a fruta que
se tornou rara em vista da devastação feita pelos “palmiteiros”.
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Os moradores desses lugares, agora no tempo das chuvas –
o inverno –, sobem aos castanhais nativos e vivem da colheita de
seu fruto. Ali permanecem o tempo todo – seis meses – morando
em precários tapiris (choupanas sem paredes, somente com o teto),
tendo essa colheita como atividade principal de seu sustento.
Com uma machadinha própria, abrem os ouriços e vão
colhendo as unidades. Vendem-nas por barricas (seis latas de
querosene) a 3 mil cruzeiros. Para tanto, gastam um dia de
trabalho puxado, mas precisa ser levado ao comprador, distante duas ou três horas de remo. Para se ter um termo de comparação, uma lata de manteiga de 250 g custa 850 cruzeiros.
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(...)
Quanto mais nos distanciamos de Macapá, mais de perto
aparecem a pobreza e a miséria. São pessoas realmente corajosas e confiantes na Providência. Vivem praticamente da
fabricação da farinha de mandioca, por sinal gostosíssima.
O processo, quase comum aos demais, caracteriza-se por ser
ralada e não peneirada. O aspecto é quase como o da batatinha frita tipo palito dos supermercados, mas com um gosto
próprio, que só mesmo por aqui encontramos.
Os moradores enfrentam o desafio da distância para a comercialização (além da distância da roça e das suas casas, já
que é uma região alagada), do calor (do verão e da fornalha),
do modesto preço do produto, do analfabetismo, da alimentação (é quase só farinha e peixe ou caça), da moradia (casas
abertas, forradas de palha) e do transporte, já que se unem
aos vizinhos. Um deles tem um barquinho e, uma vez por
semana, levam os seus sacos de farinha para a cidade, onde
conseguem, nas feiras livres, o preço de 80 centavos por quilo.
Vida de gente pobre.
(...)
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Mas parece que, se o governo esquece essa gente, Deus a ampara de alguma nova forma. Estão muito contentes com a difusão do açaí no resto do país. Era uma fruta desconhecida até
então pela mídia. Aproveitavam a planta para cortar o caule
e vender o palmito por um preço irrisório (R$ 0,50) a peça,
derrubando a árvore. E assim estava acabando o alimento
básico da população. Quando divulguei o primeiro relatório,
há 19 anos (31/07/1989), e os demais até o ano 2000, anotei
a dificuldade da venda do fruto. Agora, porém, a saca, que
custava em torno de 15 reais, é vendida por 60 ou mais reais
para os barcos que vêm de Belém e exportam para o Sul e até
para o estrangeiro. Em compensação, o litro do suco de açaí,
que aqui na cidade comprava-se por R$ 2,00, hoje está em R$
6,00 ou R$ 7,00 e até R$ 8,00.
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Revendo nosso trabalho, concluímos que não basta uma ou
duas visitas para mudar os conceitos básicos da saúde. É ingrato, porque parece chover no molhado, já que poucas mudanças
básicas aparentam ser tomadas. Na verdade, temos de reconhecer as dificuldades locais. É fácil falar, mas, se ali convivêssemos,
experimentaríamos os problemas de uma comunidade abandonada pelas autoridades sanitárias. Por exemplo, não recebem da
Secretaria de Saúde (distribuição exclusiva) nem o vidrinho de
cloro para purificar a água do rio, a que mais usam. Costumes
tradicionais, como não cultivar verduras, levam a não fazerem
uma horta diante de um terreno que diariamente é invadido
pelas águas nas duas marés altas do rio. Algumas famílias fazem
um pequeno canteiro numa canoa velha, tal como chamaríamos um “jardim suspenso”. Mas o que se pode plantar ali para
uma família que, em média, conta com sete filhos?

(...)
Proclamar o Reino de Deus e curar os enfermos é a mensagem evangélica e o lema que devemos deixar marcado nesta
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região amazônica, para onde fomos enviados já há 36 anos e
meio. O Hospital São Camilo e São Luís foi estruturado para
atender os doentes da região, mas desde o começo se preocupou
em estender além de seus muros sua missão de promover a saúde. Com mais esta relação, estamos chegando aos 20 anos de
trabalho missionário, sem contar outras diversas e esporádicas
viagens que fazíamos a pedido de agentes de saúde que foram
formados em nossa casa desde os anos 1980.
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O Rio Preto é um dos afluentes da margem esquerda do
Amazonas, no município de Mazagão. Entre as muitas comunidades que se formam ao longo desse rio, escolhemos as Retiro
do Porteiro, Boa Vista, São João, São Jorge e Cafezal, que têm
acesso por sua foz, já que outras tantas podem ser atendidas
por via terrestre pela estrada que vai ao Jari.
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Os persistentes moradores são testemunhas de lealdade a
terra, pois muitas coisas se modificaram nos últimos 20 anos.
Famílias muito carentes foram cedendo suas propriedades a
fazendeiros que investiram na criação de búfalos, obrigando a modificar o terreno de mata fechada em campos para o
gado. O desastre ecológico não se fez esperar, pois os búfalos
destroem as margens do rio e, em consequência, transformam
o ambiente, sujando a água do rio com barro. Ainda bem que
as famílias, que eram numerosas, agora um tanto reduzidas,
conseguem construir um poço e pouco usam das águas do rio.

3.15 - DE MÉDICO A PACIENTE

A notícia, claro, agitou também as comunidades ribeirinhas, que se reuniram em torno dos poucos televisores disponíveis para assistir à cobertura do desastre aéreo. Chamado a ver as imagens, Padre Raul sofreu uma séria queda
das pontes de madeira, que deixou seu braço imobilizado
por um bom tempo e suspendeu momentaneamente as
expedições missionárias. O próprio religioso registrou seu
acidente em seus relatórios:
Com muita satisfação e esperança, realizamos as duas últimas Missões Camilianas, quando recebemos a companhia do
então seminarista camiliano e quase diácono, Renato Prado,
para se animar e começar a dar apoio e continuidade às nossas
ações missionárias neste recanto do Brasil.
Infelizmente, não pudemos complementar a programação
pelo motivo de um acidente que não constava na pauta dos
serviços. Nem por isso alterou a validade da experiência. Ao
contrário, foi mais uma oportunidade oferecida ao estreante
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No dia 17 de julho de 2007, o acidente com um
avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, chocou a opinião pública nacional e foi a principal
manchete de todos os telejornais noturnos. Naquela
semana, padre Raul Matte, irmã Maria do Socorro, o
piloto do “Batistinha”, Paulo Lobato, e o operador de
máquinas da embarcação, Raimundo Colares, na companhia do seminarista camiliano e técnico de enfermagem Renato Prado, que acompanhava o trabalho missionário, estavam em visita às comunidades de Tambaqui da
Conceição e Alto Salvadorzinho, pertencentes ao município de Afuá (PA).
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de prestar socorro de urgência a um colega em circunstâncias
excepcionais, num campo próprio de sua vocação.
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A hora do acidente era muito imprópria para a viagem,
acrescida ao fato de estarmos numa noite sem luar e em época
de respaldo do rio, com muita canarana (paus e galhos) espalhada nas águas, exigindo demais a atenção do barqueiro
para não ser surpreendido por um choque com algum pau e
sofrer avarias na hélice do barco. Parecia uma complementação da tragédia da TAM, pois foi com o alerta para se escutar
a notícia do acidente em São Paulo - que todos se apressaram
para assistir à tragédia - que eu, no fim da passarela, à noite,
não percebi os limites e acabei pisando no vazio e caindo de
uma altura de 1,5 metro. E lá se foi o ombro esquerdo, com
o úmero luxado. Não preciso contar a dor e a preocupação de
todos diante do quadro.
Não havia alternativa senão voltar de imediato, antes que
as coisas complicassem. Com receio de ter ocorrido fratura, não
havia como tentar reajustar o braço e, pior, a dor era tanta que
ninguém ousava me tocar. Foram 4 horas de agonia para chegar
ao porto em Macapá e mais outra para ser reduzido o trauma
no hospital. Consequentemente, pela demora no atendimento,
o retorno ao normal ficou para quando a natureza se refizer.
Teremos que aguardar um tempo para a 282ª missão - que o
“padre Raul” espera ser mais breve do que o “doutor Raul”.
Aproveito a ocasião para expressar a nova experiência como
peça da montagem de quem se dispõe a trabalhar nas missões.
O sacrifício de suportar e oferecer este pedaço da ruz é muito
bonito de ler, mas muito difícil de viver. Nada de novidade na
vida de um missionário que se dispôs a enfrentar uma realidade comum no dia a dia do nosso sertanejo. Afirmo isso pela frequência de tais casos no pronto-socorro de nosso hospital, agravados pelas distâncias maiores do que a que tive de enfrentar.

Esperando em breve retomar nossos relatórios, peço a compreensão dos nossos patrocinadores e a oração dos colegas e
amigos para que o 282º relatório não demore a ser conferido.
E por tudo o que acontece, Deus seja louvado!
(...)

O nosso último relatório (em 17 de julho de 2007) descreve
o meu acidente de queda no trapiche na escuridão da noite,
com fraturas no braço esquerdo. Tivemos então que fazer uma
pausa - que foi longa demais.
De fato o assunto foi mais grave do que imaginava. A
história teve continuidade com um atendimento cirúrgico
no Hospital São Camilo de São Paulo, já que foi necessário um procedimento mais moderno do que aqui dispomos.
As sequelas inevitáveis obrigaram-me a reduzir as atividades, às quais agora retorno com muita cautela, pois necessito de um tratamento intensivo de fisioterapia, inexistente no
interior. Esta é a razão pela qual apenas três comunidades
por viagem, e não mais cinco, receberão nosso atendimento
por um tempo.
Podem os amigos imaginar com que esperança recomeçamos
este trabalho, pedindo a Deus que se sirva destes seus servos
enquanto possam ser úteis na construção do seu Reino. Depois
de uma pausa tão longa, as rotinas de embarcação ficaram esquecidas e fizemos todo o empenho de manter a programação
com todos os detalhes.
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É com muita alegria e gratidão a Deus que anunciamos,
em 9 de março de 2008, o retorno às nossas Missões Camilianas na Foz do Amazonas, visitando as mesmas comunidades
(Arangona, Francisco Luiz e Samaúma) onde justamente há
18 anos iniciávamos este trabalho de atendimento às comunidades que ficam dispersas neste vasto rio-mar.
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Não é preciso contar as festivas acolhidas que tivemos nas
três comunidades esperançosas pelo nosso retorno. Estamos em
pleno período do chamado inverno amazônico (recordo que
não temos estações intermediárias, e sim inverno – tempo de
chuva – ou verão – tempo de seca). Embora a temperatura
se amaine um pouquinho com as chuvas, o calor permanece
como sempre.
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A viagem coincidiu com a lua nova, quando, como na
lua cheia, as marés são mais altas e algumas casas ficam alagadas nesses momentos. E quanto mais perto da costa – ou da
foz do rio –, mais o fenômeno se agrava, havendo uma
diferença de até cinco metros entre a maré alta e a baixa.
Bem que nossa região guarda particularidades próprias,
exigindo providências de navegação diversas de outros tantos
lugares do país.
Todos nos esperavam com ansiedade e carinho, pois, na
verdade, não existe um serviço na região que contemple tudo
que ofertamos em saúde e, principalmente, em assistência espiritual. Sem dúvida as prefeituras buscam melhorar a sua
assistência ao interior – e já progrediram muito nestes 18 anos
que assim trabalhamos -, mas não é difícil imaginar quão
precários são os recursos e as dificuldades em se dar uma devida assistência nesta vastidão abandonada pelos ministérios
ocupados por algo mais econômico...
Como citei, não tivemos trabalho fora da esperada rotina
de atendimento ambulatorial. Fui surpreendido numa das
comunidades, apresentando diversos casos de conjuntivite, especialmente nas crianças que se contaminam mais facilmente.
Um menino picado de cobra foi atendido de imediato pelo
nosso agente de saúde Chico da Cobra, o único neste imenso
interior que tem os antídotos em uma geladeira.

A irmã Socorro, na sua rotina de colheita de preventivos
ginecológicos, também examina as mamas das senhoras. Tivemos três casos de encaminhamentos para a cidade diante de
nódulos significativos.

Outros encaminhamentos fizemos ao Hospital São Camilo
ou a outros departamentos do governo no setor de Ginecologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia. Tenho a satisfação
de sentir que muitos de meus colegas valorizam nosso trabalho
e, em geral, atendem um pedido que faço na ocasião, seja no
São Camilo ou no hospital do governo.
(...)
Agradeço a Deus por ainda poder realizar nossas missões,
agora com dias mais restritos por motivo do meu acidente e
os devidos cuidados que me obrigam a fazer exercícios diários
no nosso Centro de Fisioterapia. Também minhas qualidades
profissionais vão sentindo o peso dos anos e a memória e as
forças vão pedindo ajuda de colegas que possam continuar os
nossos trabalhos com a frequência de antanho.
As comunidades de Tracajatuba do Piriri e Carmo do
Macacoari, que visitamos hoje, não são muito diferentes de
há 20 anos, quando já fazíamos as primeiras visitas a esta
mesma região. Evidentemente, muita coisa mudou para
melhor. Hoje o local, ainda isolado, já conta com uma escola. O postinho de saúde, que foi por nós construído, recebeu
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Ainda constatei a indolência de um pai, com o qual tantas
vezes insistimos nas visitas interiores para que tratasse o filho,
já com 14 anos, e que ainda tem os lábios leporinos a serem
corrigidos. Mas também tive conhecimento de quantas vezes
ele veio à cidade para resolver esse assunto, e os serviços do
governo (único para esta especialidade) sempre acharam justificativas operacionais, mandando o menino de volta.
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reformas para uma melhor assistência por parte do município,
muito embora seja ainda o padre e doutor Raul que mantenha a presença médica. Já o padre vigário passa a cada três
meses e a população aumentou para 14 famílias, não contando as mais distantes. Os filhos de nossos agentes de saúde
– Conceição e Rosena – cresceram. Dois deles já estão formados na Escola Agrícola do Amapá e montaram em casa uma
pequena granja para a criação de frangos. Outro participa do
programa da Secretaria de Agricultura que, aos domingos, faz
a orientação radiofônica uma hora antes do nosso tradicional
programa “Saúde para todos”, nos domingos pela manhã.
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3.16 - O MÉDICO E O PADRE
Nos próximos dias (Relatório de 28 de novembro de 2009),
comemorarei 50 anos de formatura de Medicina, em Curitiba,
com meus colegas, seguramente comunicando a eles a nossa experiência. Talvez numa das próximas viagens possa contar com a
colaboração de um deles, já que boa parte já encostou as botas,
mas ainda teria condições de viver uma experiência missionária.
(...)
Esta foi a nossa última missão do ano (Relatório de 19
de dezembro de 2009) e meu coração ainda estava marcado
pelas lembranças que vivi nestes dias, ao celebrar, com meus
colegas, em Curitiba, os nossos 50 anos de formatura em Medicina. Uma festa inesquecível e emocionante. Depois de tanto tempo, já pouco nos reconhecíamos... Os anos passam, a
idade marca seus traços, mas a alegria do reencontro supera as
diferenças, e novamente nos sentimos privilegiados em poder
nos abraçar e festejar, como se tivéssemos ganhado a grande
batalha da vida.

Agradecendo a Deus por mais este ano que vivemos, pedimos a Ele a Sua bênção e a possibilidade de ainda podermos
ser escalados para participar nas próximas “partidas”, mantendo um espírito de Amor e Saúde para a glória de Deus Pai.
(...)
“A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito
em Deus, meu Salvador!” (Luc 1,46-47). Com as palavras
de Nossa Senhora, inicio este nosso 324º relatório de viagem,
lembrando que foi neste dia 31 de maio, há 51 anos, que
eu decidi confirmar a Nosso Senhor a “proposta” que me oferecia de me confiar o sacerdócio. Após as cerimônias festivas
do encerramento do mês de maio na igreja Nossa Senhora de
Guadalupe, em Curitiba, padre Bernardo e minha colega de
JUC (Juventude Universitária Católica), Nerzita Martins de
Carvalho, testemunhavam o meu voto, aceitando tal proposta.
Agora, com o coração transbordante de gratidão, renovo
esta data, rezando no silêncio da noite, com o mesmo céu
e também seguramente com as mesmas estrelas que compunham tal cenário. Recordo que voltava emocionado, a pé,
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Todos tinham muitas histórias a contar. Talvez, por um
trabalho privilegiadamente social, Dra. Zilda Arns e eu recebemos um destaque especial, diante dos fatos que se seguiram
à nossa formatura, por nossas opções aos mais pobres. Mas
todos se sentiam vitoriosos e, para mim, o ponto alto foi a
celebração da Missa na Catedral de Curitiba, onde os que
comemoravam a data se fizeram presentes agradecendo a Deus
por tudo o que nos favoreceu, escolhendo-nos e propondo-nos a
trabalhar para a saúde do nosso povo. Foram três dias de festa
que, seguramente, farão parte do calendário de nossa história.
A ocasião foi propícia para reverenciarmos os falecidos companheiros de batalha. Já somam 44 entre os 120 formados.
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para casa, olhando o céu (que apresentava as constelações
do Cruzeiro do Sul ao sul, da Ursa Maior ao norte e a do
Escorpião, ao leste do horizonte) que aqui, tão distante,
repetia o cenário como testemunha daquele dia. Eu jamais
imaginaria que o Senhor me preparava tão nobre missão,
que neste relatório venho a registrar como fatos de minha
história. Agora, com novos colegas e novos personagens, relatamos as novas missões que há 20 anos estamos realizando em
nome do Senhor.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

Lembro aos amigos que leem nossos relatórios que tais números seriam impossíveis se eu não contasse com a ajuda incansável e entusiasta da irmã Socorro, que sempre se dispõe a
compor a equipe e, com sua espiritualidade e consagração aos
mais pobres, dá seu testemunho de verdadeira camiliana.
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3.17 - A PERDA DA MÃE
“Guardai-me, ó Deus, pois em Ti me refugio” (Sl 16,1).
11 de agosto de 2010 – Dia de Santa Clara: “Meus amigos, mudei de casa. Estou no último andar. Daqui se avista
o mundo inteiro. Não há choro nem luto nem dor. Não foi
fácil chegar, mas valeu a pena. Espero todos para uma festa
eterna!” Foi assim que minha mãe – Maria Clara Matte – se
despediu, aos 94 anos e 10 meses de idade.
Quem já passou pela experiência de perder a mãe sabe
como é difícil tal momento, ainda mais para quem a teve
como mãe de filho único, e um filho entregue a Deus, para
cumprir uma missão longínqua. Quando ela soube da decisão de seu filho, de seguir o sacerdócio depois de terminada a
Faculdade de Medicina, tratou de construir uma capela pertinho de casa e, com o entusiasmo do meu pai, surgiu a Capela

de São Camilo, no alto e fim da rua XV de Novembro, em
Curitiba. Mas o desígnio do Senhor era outro, e daí a razão
desta homenagem póstuma sair em nossos relatórios de viagens
missionárias na Amazônia.
Partilho, pois, com meus colegas e amigos, este relatório,
descrito com o dever e a saudade daquela que gostava demais
de ler e reler as “Missões Camilianas na Foz do Amazonas”.

Estamos encerrando mais um ano de missões no Norte do
país, agradecendo a Deus por mais esta possibilidade de trabalho comunitário. Em virtude de recebermos três visitantes
da comunidade da Tenda de Cristo no Ceará – padre Paulo
Tangnini, irmã Rosalba Lapenha e irmão João Canavon –
com tempo restrito, tivemos que reduzir nossa missão para
apenas duas comunidades: Fábrica e Santa Maria do Vieira.
Gostaríamos de completar as 300 visitas, mas tivemos outra também importante que nos obrigou a espaçar a nossa
rotina. Mas esta outra viagem merece ser registrada nestes relatórios, pois foi motivada justamente por causa das demais
anteriores. Com muita surpresa, tivemos a notícia de sermos
agraciados com um prêmio oferecido pelo Vaticano às entidades com atividades missionárias. Com outros dois colegas de
missão (padre Pedro Opeka – de Madagascar – e senhor Cornélio Sumaruga – de Uganda do Norte), recebi, pelas mãos
do Papa Bento XVI, o Prêmio Cardeal Van Thuân de Direitos
Humanos de 2008 – Solidarietà e Sviluppo –, no dia 10 de
dezembro, em Roma, em comemoração ao 60º aniversário da
Declaração dos Direitos do Homem.
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3.18 - PRÊMIO CARDEAL VAN THUÂN
DE DIREITOS HUMANOS
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O cardeal François Xavier Nguyên Van Thuân (que dá
nome ao prêmio) ficou encarcerado no Vietnã por 13 anos, no
período do governo comunista. Faleceu em 16 de setembro de
2002. A ele foi dedicada toda a cerimônia.
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Como era um encontro pessoal, embora muito breve, tivemos a tão extraordinária ocasião de sentir, emocionados, a
figura e a gentileza do mais digno representante da Igreja de
Cristo, ou seja, um sinal de aprovação de Deus pelo que realizamos nesta terra tão distante. Entre as tantas homenagens,
cada um dos três missionários tiveram seus trabalhos expostos
num telão por resumidos três minutos e assim todos puderam
ao menos ter uma imagem do que se faz por este mundo afora.

3.19 - 300ª VIAGEM
São José é o padroeiro do Estado do Amapá e particularmente da cidade de São José de Macapá. Justamente nesta data
(19 de março de 2009) completamos a 300ª viagem no ciclo
de Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas. São 20 anos
de empenho para que a mensagem de saúde da alma e do corpo
chegue às comunidades espalhadas nos confins este Estado e às
próximas do Estado vizinho – Pará – que conosco faz fronteira.
Em cada comunidade, costumamos, ao chegar, transportar logo o material médico e de enfermagem para um local
possível de um atendimento digno. Se houver posto, muito
bem, senão preferivelmente numa das salas de aula, ou ainda
na capela, que quase sempre fica pertinho da escola, quando
os professores neste dia dispensam as aulas para favorecer o
atendimento às famílias.
A pedido, fomos, irmã Socorro e eu, à casa de um casal de
velhinhos, ele totalmente cego. Com muita esperança, contava
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Se, na verdade, temos desafios diante das dificuldades, o Senhor nos premia com as belezas da Natureza e das pessoas, que
na sua simplicidade transmitem felicidade, apesar de tantos pesares: a alegria das crianças, aproveitando a maresia do nosso
barco para fazer o seu balanço dentro de suas canoas, o aceno dos
moradores que já nos conhecem, reconhecendo nossa mensagem
de paz, e a bênção com que respondo a cada um. Até o tempo parece que nos ajuda, pois estamos em época de muita chuva, mas
na hora de nossa viagem pode haver uma trégua coincidente.
Mas também esta chuva nos oferece um lindo espetáculo,
pois em geral ela se manifesta em pancadas, seguidas por um sol
brilhante que vivifica e tudo renova. A própria viagem oferece
outros espetáculos, como o arco-íris, as gaivotas brincando sobre
a canarana (paus e galhos) que navega, o bailado das borboletas, atravessando o rio, o canto dos pássaros e suas revoadas, enfim tudo canta a glória de Deus e convida-nos a fazer o mesmo.
Mais uma vez, irmã Socorro e eu agradecemos a Deus por
essa possibilidade de chegarmos vivos a esta 300ª missão e a
esse povo que o Senhor nos confiou. Agora um pouco menos
afoitos, pois nossas recentes cirurgias (nos joelhos e eu ainda
no braço esquerdo) nos limitam diante da necessidade da fisio-
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que acharíamos jeito e tempo para visitá-los. A maré estava
alta e seria a única oportunidade, pois a palhoça estava encravada num longo igarapé, onde as embarcações só atingem
duas vezes nas 24 horas do dia. Foi mais uma ocasião para
nos sentirmos guiados por Deus, que comprova não esquecer
os mais distantes e talvez os mais queridos. Como não posso
terminar os nossos relatórios sem comentar a nossa aventura,
mais uma vez fomos premiados por Deus, em poder exercer
uma atividade social junto aos mais esquecidos e, assim, experimentar a realidade e oferecer os nossos humildes préstimos,
aos quais essa gente dá tanta importância.
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terapia diária em nosso centro médico. Mas em cada viagem
agradecemos ao nosso Pai que nos acompanha e remata as
nossas falhas com Sua Graça.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

3.20 - DESPEDIDA DA IRMÃ SOCORRO
Com muito pesar conto que essa foi a penúltima viagem em
que contamos com a companhia da irmã Socorro (Relatório de
12 de dezembro). Ano próximo se reunirá com suas colegas camilianas em Taubaté para onde será transferida. Para nós, que
há 14 anos trabalhamos juntos nessa missão (e outros tantos
quando era a enfermeira responsável na Pediatria do Hospital
Escola São Camilo e São Luís), vai ser difícil manter as mesmas
tarefas no ritmo de colaboração e entendimento que mantínhamos até então. Procuramos encarar o assunto como planos de
Deus, já que está sendo meditado e refletido há meses, buscando
uma solução diante da problemática de nossas idades. Diante
desse impasse, já buscamos nos entender com a senhora Rita
Medeiros, técnica de enfermagem que trabalha no nosso hospital e que tem substituído a irmã em seus períodos de férias.
Embora carregando esse pesar, buscarei superar perspectivas negativas, fazendo dessas viagens mais um canto de Amor
ao Senhor. Procurarei, na missão e nos encantos a ela ligados,
compensar essa ausência com um mais profundo compromisso
de dedicação em que a saudade será mais um valor para um
mais santo e feliz desempenho das nossas missões. Que Deus
nosso Pai continue aceitando nossas vidas onde Ele a mais
desejar e sempre nos abençoe.
(...)
Bendito sejais, Senhor, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo! Sejais bendito, Senhor, por mais este novo ano de tra-
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Mais uma vez, tivemos a ocasião de sentir como nossos
ribeirinhos esperam por nós com toda gentileza própria do nosso povo. Ficamos hospedados nas casas e nas capelas, e embora
sempre levemos parte da alimentação, não pouparam esforços
para nos apresentar o prato da casa – peixe e camarão ou galinha – que complementavam nossas refeições. Meus colegas visitantes ainda não conheciam a região. Além de se surpreenderem
com as belezas da natureza, sentiram de perto a gentileza do
nosso povo, especialmente quando nós, além de tudo, levamos
Jesus Cristo nos sacramentos que juntos celebramos.
Não foi surpresa para nós as serenatas e as festas da criação
proporcionadas pelos pássaros e especialmente as dos sapos com
a chegada das chuvas. A cantoria foi geral, mas até excessiva,
com um dos sapos muito festivo, que não nos deixou dormir,
pois foi escolher o soalho de nossa capela para fazer as suas
fervorosas preces a noite inteira. Também a longa estiagem faz
os telhados ressentirem o calor e esquecerem de sua finalidade.
Tive que buscar outras soluções (dormir na maca) diante de
uma goteira que achou minha rede para pingar.
Sorte menor teve a irmã Socorro, que a convite da dona da
casa foi lhe reservado um quarto especial. No meio da noite
sentiu algo correndo no braço. Assustada acendeu a lanterna e
percebeu que uma mucura (gambá) catita foi lhe fazer companhia na rede. E o resto ela que conte...
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balho missionário, quando completamos a 336ª viagem (18
de dezembro de 2010) por este interior do Norte do Brasil.
Embora sintamos que as forças não são as mesmas, o entusiasmo ainda não arrefeceu. Que no próximo ano possamos
continuar contando com a graça e a bênção do Senhor.

Sempre tivemos historinhas que acompanharam nossas viagens. Mas esta conta uma outra história, pois foi a última em
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que a irmã Socorro nos acompanhou, já que vai se transferir para Taubaté, junto com suas colegas camilianas. Não
tenho muito a dizer, mas os que acompanham nossos relatórios há 15 anos podem deduzir o que significa para mim a
falta de uma companheira-irmã que, para nós, homens, sabe
complementar as faltas que costumamos cometer, seja na arrumação do barco seja no relacionamento com as senhoras que nos
procuram ou em outras necessidades do trabalho missionário.
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Sem mais tantos outros sentimentos, registro aqui meu
agradecimento a Deus por nos ter oferecido todos esses anos
vividos e trabalhados na Sua paz e na Sua graça. De nossa
parte, também nos sentimos felizes por transmitir as alegrias
e os valores de um trabalho missionário junto aos mais necessitados, talvez esquecidos, em parte, dos políticos, mas não da
parte de Deus. Pela quantidade dos atendimentos, dá para
deduzir que o trabalho foi intenso, mas também dá para contar a satisfação com que realizamos nossa missão.
Também creio que a irmã Socorro, querida por todos, vai
sentir saudade, mas com um coração feliz por ter-se doado inteiramente até o dia que o Senhor lhe pediu uma nova tarefa.
E o mesmo digo eu, agradecendo a Deus por tudo o que nos
presenteou, e oferecendo meu coração apaixonado pela missão
até o dia que Ele de nós precisar. Muito obrigado, irmã Socorro, e não se esqueça de nós. Deus nos ama e nos acompanha
sempre – Ele seja sempre louvado!
(...)
Confiando na ajuda de Deus, vamos manter o quanto possível nossa nova etapa, agora contando com a colaboração da
técnica de enfermagem Rita de Medeiros, substituindo a irmã
Socorro, que deu seu testemunho missionário todos esses anos
em Macapá (12 anos no hospital e mais 16 nas missões).

Frequentemente me fazem a pergunta se diante de tantos
anos (é o 22º ano das missões programadas) noto alguma melhora que avalie esta iniciativa de trabalho com as famílias
ribeirinhas. Seguramente vejo muita coisa diferente para melhor, não só por nosso trabalho, mas pela situação atual de nosso povo ribeirinho. Temos que reconhecer que o governo central
deu novas esperanças aos mais esquecidos, que lhe responderam
em unanimidade nas últimas eleições do Brasil. A nossa região
também foi favorecida pela aceitação e produção no consumo do açaí. Hoje todas as famílias têm nesta plantação a sua
melhor fonte de renda, o que acaba sendo refletido numa condição de vida mais digna. Porém há muito ainda a ser trabalhado no campo da saúde, seja do corpo ou da alma, e percebo
que nosso povo não foge à regra da vantagem financeira que
encanta as causas materiais em detrimento das espirituais. É
impressionante como os assaltos às embarcações e às casas vêm
acontecendo, trazendo o temor e a insegurança para esta região
até então tranquila. Também noto o maior esforço das comunidades em se manterem unidas diante de outros membros,
que com o dinheiro no bolso dispensam a ajuda de Deus.
No campo da educação, houve sensível aumento das escolas,
assim como o devido transporte em “catraias” para as crianças,
e diminuiu o número de analfabetos.
O resultado de nossas missões atesta, porém, que nem
tudo corresponde a uma melhora financeira. Permanecem as
mesmas doenças, os mesmos costumes higiênicos, nutricionais
e habitacionais.
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3.21 - REFLEXÃO FINAL

(...)
Continuamos na luta pela saúde de nosso povo interiorano e, ao mesmo tempo, recebendo deles e de Deus as benesses
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consequentes deste trabalho missionário. Os encantos da natureza, escondida a muitos, a nós são revelados em momentos
de silêncio, solidão e muito amor para com todos os que nos
cercam. Afinal, fomos a eles enviados para transmitir o Amor
que Deus tem por seus filhos.
(...)
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A maior dificuldade que senti e notei no povo é a distância e, consequentemente, a comunicação. Como não é possível
encurtar os quilômetros, percebo que a melhor maneira de
nós, religiosos, nos inserirmos junto aos pobres destas regiões é
insistir com nossa presença. A densidade habitacional deve ser
baixíssima – uma das menores do mundo. Mas ali também
estão os filhos de Deus.
Nós ainda sofremos o impacto da mentalidade capitalista segundo a qual tempo é dinheiro. Temos recebido objeções
de que muito melhor seria aproveitar na “produção” o tempo
gasto para o devido acesso a tais comunidades. Mas é nessas
ocasiões que lembro as viagens de Jesus em sua época... Bem
que o Evangelista São João (4,6) observava o cansaço de Jesus
ao meio-dia, depois de um bom trecho de estrada batida. E
a viagem prosseguiria, mas Ele ficou dois dias a mais do seu
programa, pregando a Palavra... fazendo-se presente.
Percebo que a missão camiliana nestas paragens me traz
muito a possibilidade de orquestrar o padre, o médico camiliano e o músico numa atividade verdadeiramente missionária
para esse nosso povo brasileiro tão esquecido das altas autoridades. É então o convite que deixo aos jovens, garantindo, por experiência, que a Graça de Deus é preciosa. A Sua pedagogia nos
ensina que a ideia e a força são Dele. Nós somos instrumentos
– instrumentos que valem se deixarmos realizar tudo em nós.
DEUS SEJA LOUVADO!!!
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Padre José Raul Matte
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“Tenho a alegria de anunciar que contamos com
a visita do coirmão camiliano padre Marcelo
Valentim de Oliveira, atualmente cursando
Medicina, em São Paulo. Aproveitando as suas
férias, veio nos dar um apoio ou talvez fazer
uma primeira experiência para uma possível
colaboração na continuidade deste trabalho
missionário de nossa Ordem...”
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Capítulo 4

UMA COMUNIDADE
PEQUENA EM TAMANHO,
MAS ENORME NA
DEDICAÇÃO E NA FÉ

“QUE SURJAM NOVAS
VOCAÇÕES QUE ALIMENTEM
O CARISMA CAMILIANO E
CONTINUEM A ATENDER,
TANTO NA ESFERA MATERIAL
COMO NA ESPIRITUAL, ESSE
POVO TÃO SOFRIDO DO
INTERIOR DO BRASIL”.
PADRE JOSÉ RAUL MATTE

Para os camilianos, aquela também era uma experiência
inédita. Desde que os padres Inocente Radrizzani e Eugênio Dallagiacoma, responsáveis por instalar a ordem de São
Camilo no Brasil, chegaram ao País, em 1922, a atuação
pastoral da Congregação sempre se dera em grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Iniciar um
trabalho missionário, numa região longínqua e desconhecida, parecia um passo no escuro. A proposta, no entanto,
foi recebida de coração aberto, sobretudo pelos três padres
designados a atender o chamado missionário. “Desde meus
tempos de faculdade, sempre procurei trabalhar junto aos
mais necessitados. O espírito missionário estava presente
em mim. Quando surgiu essa oportunidade, coloquei-me
inteiramente à disposição” ¬– garante padre Raul.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

O

s primeiros camilianos chegaram ao Amapá em 1972
(completando, portanto, 40 anos de sua chegada em
2012), numa época em que o atual Estado ainda era Território Federal. Enviados pelo padre Júlio Munaro, então
superior da Província Camiliana Brasileira, os padres José
Raul Matte, Lídio Milani e Angelo Pascoal desembarcaram em Macapá, em março daquele ano, com uma tarefa
desafiadora: auxiliar na administração de um hospital particular, construído, poucos anos antes, pelo ex-industrial
italiano Marcello Candia. “Diante dos problemas administrativos e financeiros que vinha enfrentando, o doutor
Candia nos procurou, a pedido do próprio papa Paulo VI,
para que o auxiliássemos a administrar o hospital, pois sabia que nosso carisma é atuar na área da saúde” – lembra
padre Raul Matte.

Auxiliar Marcello Candia a administrar o hospital e
atender gratuitamente aquela população pobre e sofrida foi o primeiro desafio enfrentado pelos camilianos no
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Amapá. Muitos outros se seguiram, nestas quatro décadas
em que a Congregação mantém sua comunidade em
Macapá, sempre dedicada ao carisma legado por seu fundador, São Camilo de Lellis: o de cuidar da alma e do
corpo das pessoas, sobretudo das mais carentes. Inspirada
no Evangelho, pautada pelas diretrizes pastorais da Igreja
e fiel ao carisma do serviço na área da saúde, a Congregação Camiliana não hesitou em dizer ‘sim’ a um novo desafio: aceitar e levar adiante a obra iniciada pelo missionário
leigo italiano, a qual este já não conseguia mais manter
com recursos próprios.
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Ao assumir integralmente a missão de manter em funcionamento o “hospital dos pobres”, como o chamava
Marcello Candia, os camilianos selaram com o povo do
Amapá o compromisso de permanecer ao seu lado em definitivo, fincando raízes ali e se colocando a serviço dos
mais necessitados. Dominados pelo espírito missionário, a
comunidade camiliana de Macapá fez de sua atuação um
marco e um exemplo.

Quem observa mais a fundo a atuação camiliana nesses últimos 40 anos, não apenas em Macapá, mas também
pelo interior do Amapá, percebe que ela representou um
marco no desenvolvimento de ações básicas de saúde no
Estado. Não bastasse o Hospital Escola São Camilo e São
Luís, hoje uma referência na área do atendimento hospitalar, os camilianos foram responsáveis por montar, com
recursos próprios e parcerias com outras instituições, perto
de 50 postos de saúde espalhados pela periferia da capital
e pelas comunidades ribeirinhas da Foz do Rio Amazonas,
várias delas pertencentes ao Estado do Pará. “Percebemos
que muitas pessoas, vindas de longe, chegavam ao hospital
com problemas que poderiam ser cuidados em suas comunidades, caso contassem ali com um postinho de saúde, e
outras podiam até morrer por quadros de fácil tratamento,
sem ter condições de se deslocar até o hospital. Por isso,
começamos a inaugurar essas unidades básicas de saúde,
aos poucos doadas às prefeituras, que passaram a se responsabilizar por sua manutenção” – conta padre José Raul
Matte, um dos principais responsáveis por esse projeto.
Antes mesmo de erguer os postos de saúde, os camilianos já se preocupavam em dar atenção a comunidades
que, distantes dos centros de atendimento, encontravam-se desprovidas de qualquer atenção médica e sanitária.
Por iniciativa do padre Raul, foram recrutados moradores
das comunidades interessados em fazer o curso de agente
de saúde no hospital de Macapá. Voluntários no início,
muitos desses agentes de saúde passaram a ser contratados pelas prefeituras, recebendo salário por esse trabalho.
Ou seja, além de qualificação, obtiveram um emprego.
Nada mais justo, quando se observa a importância do tra-

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

4.1 - REFERÊNCIA NA SAÚDE
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balho preventivo e curativo realizado por eles. “Fui escolhido pela própria comunidade para ser agente de saúde.
Fiz o curso com os camilianos e, há 38 anos, trabalho
atendendo a população. Hoje, felizmente são poucos casos graves de saúde que aparecem porque a gente vem
dando assistência já faz muitos anos, então a comunidade está mais sadia” – conta Rosival Baía Santana, um dos
agentes de saúde com mais tempo de atividade entre os
formados no Hospital Escola São Camilo e São Luís, morador da comunidade ribeirinha de Nossa Senhora do Livramento, que possui 500 habitantes e pertence ao município paraense de Afuá.
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Outro trabalho hoje reconhecido e adotado pelas administrações municipais em várias cidades do Amapá – e
que teve início com os camilianos – é a formação e qualificação de parteiras, mulheres da própria comunidade,
responsáveis por acompanhar as gestantes e ajudá-las no
trabalho de parto, garantindo a segurança da mãe e do
recém-nascido. É uma ação fundamental de saúde pública,
em uma região onde as distâncias são enormes e só podem
ser vencidas por muitas horas de barco, o que impede que
situações emergenciais sejam prontamente atendidas em
centros hospitalares. Isso sem esquecer a participação dos
camilianos na implantação, na própria Diocese do Macapá, de várias equipes da Pastoral da Saúde.

Mais surpreendente do que todo esse trabalho construído
em 40 anos de dedicação é perceber que a comunidade camiliana em Macapá sempre foi muito pequena em tamanho.
Dos três religiosos que ali chegaram, em 1972, o único que
permanece é padre José Raul Matte, incansável no trabalho
missionário que começou com o atendimento aos hansenianos – um grupo extenso naquela região e praticamente abandonado pelo poder público – e que continua a ser
realizado. Além dele, o grupo é formado pelos padres Jorge
Sérgio Pinto de Sousa, de 55 anos, Superior da Comunidade
dos Camilianos de Macapá, e José Wilson Correia da Silva,
de 43 anos, responsável pela Paróquia de Santa Teresinha do
Menino Jesus, localizada no distrito da Fazendinha, divisa
entre a capital do Amapá e a cidade de Santana.
Como se percebe, é muito trabalho e responsabilidade
para serem assumidos por apenas três religiosos. Na verdade, até pouco tempo atrás eram apenas dois, já que padre
José Wilson chegou somente em 2010, depois de passar
uma temporada de cinco anos na França, onde concluiu
seu mestrado. “Quando cheguei ao Brasil, nosso provincial, na época padre José Maria dos Santos, me convidou
para morar em Macapá, pois a Congregação estava necessitando de mais padres aqui. Como meus estudos e minha
experiência na França me despertaram para um desejo que
vinha carregando desde o seminário menor, que era o de
trabalhar em terra de missão, aceitei prontamente o convite” – conta padre José Wilson, que assumiu a Paróquia
Santa Teresinha a pedido do bispo de Macapá, dom Pedro
José Conti, em 7 de janeiro de 2011.
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4.2 - EFEITO MULTIPLICADOR

Como sempre acontece em comunidades pequenas
e nas quais os membros estão sempre abertos ao chama-
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mento que lhes é feito, os camilianos assumem diversas
funções. Além de pároco, padre José Wilson, que também
é formado em Psicologia, passa suas manhãs no Hospital
Escola São Camilo e São Luís, prestando assistência espiritual e psicológica aos pacientes. “Faço o atendimento nos
leitos, preparando principalmente os doentes que vão fazer
cirurgia cardíaca. Claro que atendemos todos os pacientes,
mas damos prioridade à unidade cardíaca e ao SUS. Depois, à tarde, me dirijo à paróquia, onde fico até 21 horas
ou até mais tarde, no caso de alguma reunião pastoral”
– afirma. Na paróquia, que abrange oito comunidades da
periferia de Macapá, padre José Wilson conta com a ajuda
dos padres Jorge e Raul, vigários paroquiais responsáveis
por dividir com ele as celebrações das Missas.
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Já padre Jorge Sérgio, além de Superior da comunidade
e vigário paroquial, é capelão no hospital dos camilianos.
Natural de Santarém, no Pará, ele já está há sete anos em
Macapá, acompanhando de perto a administração do Hospital Escola e dando atendimento espiritual a outras unidades de saúde da cidade. “Prestamos assistência espiritual,
como capelães, aos quatro hospitais públicos de Macapá
e ali também formamos agentes de pastoral, dando a eles
formação preventiva na área da saúde e também orientação religiosa voltada à assistência espiritual dos pacientes
internados” – afirma padre Jorge Sérgio. A intenção é que
esses agentes possam dar conforto espiritual aos doentes na
ausência do padre.
É também de responsabilidade da comunidade camiliana de Macapá contribuir nas paróquias, a pedido da
Diocese local, na organização da Pastoral da Saúde e na
preparação técnica desses agentes pastorais para que atuem
junto a suas comunidades, em programas sociais preventi-

O trabalho pastoral desenvolvido pela comunidade camiliana no Amapá mostra o porquê de, apesar de os religiosos
camilianos estarem presentes em apenas sete Estados do Brasil, sua ação se estender pelo país afora. É o efeito multiplicador gerado por milhares de colaboradores leigos e tantos
outros milhares de profissionais formados em seus hospitais
e institutos de ensino. É isso que faz com que, num humilde
postinho de saúde isolado no interior da Amazônia, feito
de paredes de madeira e coberto por folhas trançadas de
palmeira de açaí, o carisma camiliano permaneça vivo no
trabalho dedicado de um singelo agente de saúde.
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vos, como o Saúde da Família. “Devemos reconhecer que
os camilianos, no nosso Estado, reúnem em si duas vocações voltadas para a valorização e a preservação da vida.
Aqui o carisma camiliano une o espírito da generosidade
e total dedicação do missionário a outro serviço do qual
estamos tão carentes de gestos de generosidade: a atenção
à saúde, hoje exercida por muitos, apenas como fonte de
lucro” – ressalta dom Pedro José Conti, bispo de Macapá.
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Capítulo 5

HOSPITAL ESCOLA
SÃO CAMILO E SÃO LUÍS:
A CONCRETIZAÇÃO
DE UM SONHO

“QUERO UM HOSPITAL
MISSIONÁRIO PARA OS
POBRES(...). QUANDO
MEU DINHEIRO
ACABOU, PENSEI:
O QUE FALTA VIRÁ
DA SOLIDARIEDADE
HUMANA”.
DR. MARCELLO CÂNDIA,
FUNDADOR DO HOSPITAL

A

Aquele filho de industrial – formado em Química, Farmácia e Biologia – sabia, porém, que a miséria humana se
estendia para muito além de onde sua vista poderia alcançar. Por isso, começou a crescer nele uma avassaladora paixão missionária. Mas como e onde agir? De que lado viria
o chamado? Essas perguntas começaram a ser respondidas
quando Marcello Candia conheceu, na década de 1950,
alguns padres do PIME (Pontifício Instituto Missões Exterior), que mantinham um trabalho missionário no Brasil,
em plena região amazônica.
A amizade com os padres Alberto Beretta e Aristide Pirovano fez brotar em Marcello o amor por um local de nome
estranho, distante e perdido nos confins do imenso território brasileiro: Macapá. As histórias sobre as dificuldades
encontradas pelos missionários para atender espiritual e
materialmente uma população bastante carente foram dominando o coração do industrial que, num primeiro momento, começou a contribuir financeiramente para a construção de uma igreja, que dom Aristide Pirovano – então
já nomeado bispo da Prelazia de Macapá – estava erguendo
na capital do Amapá.

Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas

história do Hospital Escola São Camilo e São Luís de
Macapá é a concretização do sonho missionário do
ex-industrial italiano Marcello Candia. Nascido em Milão,
em 1916, numa família de muitas posses, Marcello, desde
muito jovem, sempre acalentou o desejo de ajudar os mais
necessitados, onde eles estivessem. As carências e marcas
da degradação humana interpelavam sua consciência cristã. Sim, era preciso colocar a vida, os dons e os bens dados
por Deus em favor dos mais pobres e desvalidos.

No entanto, se era preciso cuidar da alma dos mais pobres, oferecendo a eles um templo no qual poderiam pra-
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ticar a sua fé, fazia-se necessário também zelar pela saúde
dessa população. E em uma região tão pouco assistida pelo
poder público e marcada por tantas doenças endêmicas,
por que não construir um hospital? Não um simples posto
de saúde, mas um complexo hospitalar capaz de atender as
mais diferentes especialidades médicas. O desafio, sem dúvida, era maior. Não se tratava apenas de erguer um prédio,
mas de dotá-lo de modernos equipamentos e de um corpo
técnico-administrativo capaz de atender as necessidades da
população, que eram enormes. Seria preciso muito, muito
dinheiro. Mas de onde viriam esses recursos?
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5.1 - SUPERANDO OBSTÁCULOS
O primeiro passo era encontrar um local para a construção. O obstáculo foi superado com a ajuda da administração
do então Território do Amapá – cujo status de Estado Federal só seria adquirido a partir da Constituição de 1988 –, que
doou o terreno. Em 1960, começou-se a construção, graças
aos recursos enviados da Itália por Marcello Candia. A obra,
porém, avançava lentamente. O industrial italiano, que com
a morte do pai havia herdado a indústria química da família,
decidiu, então, aos 49 anos, tomar uma atitude radical: vender a fábrica e empregar todo esse dinheiro na concretização
de seu trabalho missionário. Para tanto resolveu trocar a rica
e industrializada Milão, no coração da Itália, pela pobre e
subdesenvolvida Macapá, encravada num canto inóspito e
recôndito da Amazônia. “O auxílio econômico não é suficiente. É preciso compartilhar com os pobres a própria vida,
ao menos no que for possível. Muito cômodo para mim ficar
aqui com vida regalada e tranquila e só mandar para lá o su-

Ao chegar a Macapá, Marcello Candia não encontrou mais
dom Aristide Pirovano. Eleito Superior Geral do PIME, o
ex-bispo de Macapá partiu para assumir outras missões, deixando como cartão de boas-vindas um atestado no qual se lia
apenas: “O doutor Marcello Candia foi aceito por esta prelazia na qualidade de Missionário Leigo”. Além disso, o italiano recebeu a nomeação de Diretor Administrativo do futuro
Hospital, ainda em construção. Para qualquer pessoa pareceria pouco diante da magnitude do gesto de desapego de um
homem que, quase aos 50 anos, resolveu se despojar da segurança e do passado de rico industrial, atirando-se por inteiro num projeto missionário que muitos classificavam como
“completa loucura”. Para Marcello Candia, no entanto, aquela
recepção modesta era a bênção da qual necessitava para levar
seu sonho adiante.
Mesmo tropeçando na língua – que procurou aprender o
mais rápido possível, embora sem grande sucesso –, na burocracia – que o enredava num emaranhado de documentos,
leis e licenças sem fim – e nas críticas daqueles que diziam
ser a construção de dezenas de centros de saúde uma decisão
mais útil e sábia do que colocar em pé um grande complexo hospitalar que poderia se transformar num “elefante
branco”, Marcello Candia foi erguendo, tijolo por tijolo, seu
hospital. Ou melhor, o hospital dos pobres, cujo nome – já
havia decidido – seria dedicado ao santo de sua devoção: São
Luís. Sua disposição era inquebrantável, mesmo depois do
infarto sofrido em 1967, o primeiro de uma série de problemas de saúde que o levariam à morte, muitos anos depois,
em 1983, quando já havia retornado à Itália para o tratamento de um câncer que lhe consumiu as últimas forças.
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pérfluo. Minha vocação é viver com eles!” – afirmou, antes
de deixar sua cidade natal, em junho de 1965.
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5.2 - DIFICULDADES FINANCEIRAS
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Finalmente, em 7 de fevereiro de 1969, o hospital
foi inaugurado. O projeto missionário acalentado tantos
anos antes por Marcello Candia e por seu amigo dom Aristide Pirovano – e que demorou 9 anos para ser erguido
– parecia concluído. Boa parte do dinheiro obtido com
a venda da fábrica que o ex-industrial milanês herdara
do pai havia sido empregada na construção e no aparelhamento do hospital, que realmente se tornou o mais bem
equipado da cidade. O complexo se estendia por uma área
de 93 mil metros quadrados, com edifícios que somavam
mais de 8 mil metros quadrados de área construída. Só
a ala principal ocupava um espaço de 160 metros de
comprimento por 15 metros de largura. Isso sem deixar
de mencionar outros 3.388 metros quadrados de construções auxiliares.
Um ano após a inauguração, todas as repartições já se
encontravam em pleno funcionamento. O problema maior,
porém, revelava-se: como fazer a manutenção de toda
essa estrutura? As dificuldades para sustentar a instituição
eram enormes. Ainda mais no caso de um hospital particular, que não contava com aportes do poder público
e não recusava atendimento a pacientes necessitados,
mesmo aqueles que não possuíam um único centavo
para pagar ao menos uma consulta, situação da maioria
dos que para lá acorriam. Na verdade, havia uma determinação expressa do Diretor Administrativo para
que, no momento do acolhimento dos pacientes, não
se fizesse nenhuma pergunta relativa à situação econômica,
nem mesmo se contavam com o INSS (Instituto Nacional
de Seguridade Social). Depois se veria como era possível
pagar a conta.

5.3 - UM SIM À MISSÃO
Homem de ótimas relações no seio da Igreja, onde era
reconhecido por sua entrega total à caridade, Marcello
Candia ouviu do próprio Papa Paulo VI – o cardeal Giovanni Montini, com o qual tantas vezes havia se encontrado, quando este ainda era Arcebispo de Milão – o conselho
de procurar a Congregação dos padres camilianos, que têm
por carisma atuar na saúde. Foi com a missão de auxiliar
na administração do hospital de Macapá que, em março de
1972, os padres camilianos José Raul Matte, Lídio Milani
e Angelo Pascoal desembarcaram no Amapá.
Foram anos muito difíceis, nos quais os camilianos se
dividiram entre as tarefas administrativas do hospital e o
atendimento aos pacientes. Contavam para isso com uma
equipe reduzida, de 13 pessoas, quase todas trabalhando
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Para Marcello Candia, portanto, tais dificuldades financeiras eram mera decorrência da opção que havia feito:
“Quero um hospital missionário para os pobres, portanto
deve estar forçosamente sempre no passivo. Se estivesse
em ativo seria prova de que o hospital não é missionário
e não é para pobres” – costumava dizer, cobrindo os déficits orçamentários com dinheiro próprio ou através de
doações enviadas por amigos da Itália. “Quando meu dinheiro acabou, pensei: o que falta virá da solidariedade
humana”. Por mais abnegado que fosse, porém, Marcello
não encontrava condições de carregar sozinho sobre seus
ombros a obra social que criara. O remédio era procurar
alguma entidade que, imbuída do mesmo espírito missionário, pudesse ajudá-lo.
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como voluntárias. Além dos padres Raul (médico pediatra), Angelo Pascoal (administrador) e Lídio Milani (enfermeiro), havia técnicas de enfermagem, algumas delas
religiosas, como irmã Maria do Socorro Sales Moura, do
Instituto Secular das Irmãs Camilianas Amigos dos Doentes e Sofredores de São Camilo, que chegara a Macapá um
mês antes dos padres. “Tínhamos que administrar muitas
carências, pois, além da dificuldade em transportar para
lá equipamentos médicos, como balões de oxigênio, que
vinham em balsas, nem sempre havia dinheiro para adquirir esses produtos, reservando, às vezes, os poucos recursos médicos existentes para os casos mais graves” – recorda
irmã Maria do Socorro.
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Naquela época, o hospital funcionava apenas em regime ambulatorial, mas aos poucos começou a acolher também internações, o que exigia uma melhor estrutura para
acomodar e tratar os pacientes. E os casos que chegavam eram um retrato da pobreza e das condições severas
da natureza local: malária, tifo, anemia, picadas de cobras
e arraias, acidentes de trabalho, tétano, diarreia... “Vinham
também muitas pessoas de outras cidades e comunidades
ribeirinhas, pois o hospital tornou-se uma referência na região, mesmo porque o interior do Amapá era, como ainda
é, muito desassistido” – afirma padre Raul Matte.
Os recursos pessoais de Marcello Candia, porém,
foram se esgotando e viu-se, então, a necessidade de se
obter mais verbas para a causa por meio da organização
de uma fundação, que passou a captar recursos de
doadores. Foram feitos também convênios com órgãos
públicos de saúde, como Inamps e Funrural, mas muitas vezes a verba se perdia na corrupção ou nos desvãos
da burocracia.

5.4 - À BEIRA DO CAOS
Quem se depara hoje com um hospital de 192 leitos –
70% deles reservados ao SUS (Sistema Único de Saúde)
–, dotado de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto
e neonatal, 10 salas de cirurgia equipadas para procedimentos de média e alta complexidade e centro de diagnóstico com modernos equipamentos de densitometria óssea, ultrassonografia e tomografia, além de uma estrutura
física que se encontra em ampliação para atender todos os
tipos de especialidade médica – de pediatria a hemodinâmica –, pode imaginar a luta que os camilianos empreenderam ao longo desses últimos 36 anos nos quais o hospital
esteve completamente sob sua responsabilidade. Em 1999,
o Hospital Escola São Camilo e São Luís chegou quase
a encerrar as atividades por conta das dívidas, o que só
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Pensando em perpetuar no tempo o espírito missionário e os fins caritativos de sua obra, Marcello Candia decidiu, em 1975, doar o hospital à Sociedade Beneficente
São Camilo. “No hospital não procurei minha realização,
pois o entreguei com boa vontade. Foi bom que eu tenha
começado e levado para frente com o dinheiro que Deus
me deu. Mas era preciso tornar-me inútil. Também para
que aquele que vem depois possa se sentir livre para fazer
renovações. Se eu continuasse diretor, atrapalharia a todos, freando o progresso. Retirei-me. Porém, lhes procuro
dinheiro porque quero que continuem livres” – afirmou
Marcello Candia, ao entregar o hospital integralmente aos
cuidados dos camilianos. Nascia assim o Hospital Escola
São Camilo e São Luís.
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não ocorreu graças ao aporte financeiro dado pela sede
provincial camiliana.
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O quadro de graves dificuldades é descrito por Alcedir
Rigelli, diretor geral do Hospital Escola de janeiro de 2003
a dezembro de 2010: “Contávamos, então, com uma equipe de 230 colaboradores e 93 médicos, sendo que o hospital possuía apenas 97 leitos. A estrutura física estava em
condições precárias pela ação do tempo e havia pouca manutenção. Os clientes insatisfeitos, os médicos solicitavam
aplicação de recursos em equipamentos, havia pressões da
vigilância sanitária, do Conselho Regional de Medicina e
da Promotoria, solicitando melhorias, mas o hospital não
tinha dinheiro para realizar investimentos”.
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As coisas não podiam continuar como estavam. Era
preciso tornar o hospital financeiramente viável, sem abrir
mão de seu caráter missionário e social. Uma iniciativa
pensada para ajudar nesse saneamento foi a criação, em
1999, do PAS (Plano de Assistência à Saúde) gerido pelos
próprios camilianos. Essa ação se transformou numa nova
fonte de recursos, porém as fragilidades estruturais do hospital inibiam o crescimento de novos usuários do plano. Por
isso, até 2003 as dificuldades financeiras perduravam, o que
obrigava a sede provincial camiliana a injetar mensalmente
cerca de 60 mil reais para mantê-lo em funcionamento.

5.5 - RESSURGINDO DAS CINZAS

Outros serviços, antes terceirizados, tornaram-se próprios, e o hospital passou a receber novas especialidades
médicas e a realizar investimentos em equipamentos e estrutura física, inaugurando um novo ambulatório, além de
reformar e ampliar uma ala de apartamentos. Em 2005,
foi finalizada a Clínica Obstétrica e a Clínica Cirúrgica
feminina, com 50 leitos, e, em 2006, inaugurou-se o centro de diagnóstico, dotado de modernos equipamentos,
como mamografia, densitometria óssea, raio-X e ultrassonografia. Nesse mesmo ano, foram finalizadas a reforma e
a ampliação do pronto atendimento, além da ampliação de
novos apartamentos.
“No ano de 2007, foi criada a UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) Neonatal, com 9 leitos, e realizada a reforma e
ampliação do pré-parto, bem como a ampliação do Serviço de Fisioterapia, com a Hidroterapia. Seguem-se, em
2008, as reformas das áreas administrativas e do Serviço de
Cardiologia. No mesmo ano, foi iniciado um projeto de
ampliação de mais 24 apartamentos, finalizado em 2009,
além das Clínicas São José Unidades I e II e da agência
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Foi preciso ir mais fundo, revendo processos internos,
buscando maior eficiência, evitando desperdícios e renegociando contratos com as fontes pagadoras para sanear as
contas e realizar os investimentos de que o hospital necessitava. Nesse intuito, novas equipes médicas foram convidadas a fazer parte do corpo clínico, e novos serviços foram
implantados. “Em 2004 foi estruturado o serviço de cirurgia cardíaca. Com isso cresceu o número de atendimentos,
o que nos permitiu iniciar novas obras de ampliação e reformar as estruturas antigas, como o Serviço de Nutrição e
Dietética” – conta Alcedir Rigelli.
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transfusional” – relata Alcedir Rigelli. Em 2010, foi inaugurada a Clínica Pediátrica Pe. Dr. José Raul Matte, com
19 leitos, criada para atender, como sempre almejou padre Raul, os menos favorecidos. O nome, ressalta Alcedir,
é uma pequena homenagem diante da grandiosidade da
obra do padre camiliano.
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As melhorias, no entanto, não pararam por aí. No decorrer de 2010, também foram postos em andamento a
construção de um centro cirúrgico, com ampliação de 10
salas para operações, uma nova central de esterilização,
aquisição de um equipamento de tomografia e a reforma
da área de recepção e renovação da fachada do hospital,
obra inaugurada em 2011.
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Os camilianos sabiam, porém, que não bastava investir
em prédios mais amplos e modernos equipamentos sem
se preocupar com a qualificação do corpo clínico e técnico-administrativo. Assim, concomitantemente às reformas
administrativas, passou-se a investir em treinamentos continuados para os colaboradores do hospital, com a contratação de consultorias externas e profissionais capacitados para
qualificar a mão de obra disponível na região, e na implantação de sistemas informatizados para melhorar os controles
de qualidade, padronizando processos, como a implantação
da sistematização da assistência de enfermagem, indicadores
de desempenho e aperfeiçoamento das rotinas hospitalares,
o que deu maior segurança aos pacientes.
Para a retenção de talentos, foi iniciado também o projeto de implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários
e o processo de recrutamento e seleção por competências.
“O hospital tem buscado, nos últimos anos, a melhoria em
todos os sentidos, seja na estrutura, na qualificação profissional, na atualização do seu parque tecnológico e na am-

pliação de novos serviços, tendo por objetivo a qualidade
do serviço que presta e a segurança dos processos assistenciais e clínicos. Para isso, todos os profissionais que atuam
estão envolvidos no processo de acreditação para obtenção
da certificação pela ONA (Organização Nacional de Acreditação)” – garante Ademir Vicente de Oliveira, atual diretor
administrativo do Hospital Escola São Camilo e São Luís.

Essas medidas administrativas representaram um ponto de inflexão a partir do qual o hospital começou a se
reerguer. A melhoria da infraestrutura e do atendimento
permitiu, por exemplo, um crescimento significativo do
número de filiados ao PAS, chegando, em 2010, próximo
a 10 mil associados e atraindo a atenção de outros planos
de saúde privados, que formaram parcerias com o Hospital
Escola São Camilo e São Luís, para o atendimento de seus
clientes. Mais ainda: possibilitaram o credenciamento, já
em 2005, do serviço de Cardiologia (cirurgias e hemodinâmica) do hospital pelo Ministério da Saúde como único
serviço do Amapá apto a atender todo o Estado e parte do
Pará, além do credenciamento pelo SUS das UTIs adulto
e neonatal, para ampliação e complementação dos atendimentos feitos pela rede pública de saúde.
“Graças também a convênios firmados com a Secretaria
Estadual da Saúde do Amapá, o acolhimento da demanda do SUS e das operadoras de saúde, além da parceria
feita com o corpo médico, o hospital tornou-se autossustentável e atualmente consegue investir em sua melhoria e
ampliação, utilizando apenas recursos próprios” – garante
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5.6 - CONQUISTAS E AÇÃO SOCIAL
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Ademir de Oliveira, diretor administrativo. Até o trabalho
missionário feito na Foz do Rio Amazonas foi beneficiado.
Após o equilíbrio nas contas, os atendimentos à população ribeirinha, feitos pelo padre Raul Matte, no barco São
João Batista II, passaram a contar com apoio financeiro
do hospital, que também paga os salários dos funcionários
que o acompanham e acolhe gratuitamente, para exames
especializados ou internações, os ribeirinhos encaminhados por ele. “Não nos importa esse custo, pois temos um
retorno muito maior. Digo sempre que padre Raul, com
seu trabalho missionário, é a chama que mantém viva a
graça de Deus na obra camiliana aqui no Amapá” – afirma
padre Jorge Sérgio Pinto de Sousa, superior da comunidade dos camilianos no Amapá e capelão do Hospital Escola
São Camilo e São Luís.
Contando hoje com uma equipe de 712 colaboradores
e 300 médicos, o Hospital Escola São Camilo e São Luís
transformou-se no maior do Estado em número de atendimentos e leitos, mantendo vários projetos em andamento
e um ótimo relacionamento com o poder público e com
a comunidade, desempenhando um grande papel na saúde do Estado. “Atendemos atualmente pacientes do SUS
apenas para internação, e de convênios médicos e particulares, numa média mensal de 18 mil consultas, incluindo
ambulatório e pronto-atendimento, 980 internações, 30
mil exames e 580 cirurgias” – informa Ademir de Oliveira.
Sem dúvida, ainda há problemas sérios a serem enfrentados. O maior deles é a demora no repasse de verbas do SUS
e até mesmo o não pagamento pelos procedimentos hospitalares. “O dinheiro sai de Brasília, mas se perde pelo meio
do caminho. A dívida deles conosco beira os 4 milhões de
reais, mas felizmente hoje o hospital pode funcionar sem

5.7 - ENSINO E QUALIFICAÇÃO
Se depender da comunidade camiliana de Macapá e de
sua rede de colaboradores, há ainda muito mais o que fazer.
“Nos próximos meses (início de 2012), implantaremos os
serviços de litotripsia extracorpórea (operação cirúrgica que
consiste em despedaçar ou pulverizar cálculos na bexiga ou na
vesícula biliar seguida de uma lavagem para removê-los) e tomografia computadorizada, além das ampliações estabelecidas pelo Plano Diretor do Hospital, no qual está prevista
a construção de três torres de oito andares, sendo duas delas
para apartamentos e uma para consultórios de ambulatório, bem como a reestruturação de outras áreas” – garante o
diretor administrativo Ademir Vicente de Oliveira.
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esse dinheiro” – garante padre Jorge Sérgio. Para ele, a explicação para a tranquilidade financeira que vive hoje a instituição vai além da boa gestão administrativa ocorrida nos
últimos 12 anos, sendo manifestação da graça de Deus pela
política social praticada pelo hospital. “Como as consultas
são particulares, portanto pagas, fizemos com os médicos
um trabalho de sensibilização para que, em seus plantões,
eles doem duas consultas para o atendimento aos mais necessitados, sendo que o hospital fornece gratuitamente toda
a medicação necessária ao tratamento desses doentes. Com
isso, diariamente são doadas 12 consultas àqueles que não
podem pagar, o que resulta em cerca de 400 atendimentos
gratuitos por mês” – explica padre Jorge.

Os serviços prestados à população amapaense pelo Hospital Escola São Camilo e São Luís vão muito além dos
atendimentos médicos e das intervenções cirúrgicas reali-
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zadas. Funciona ali também um centro de formação profissional e qualificação de agentes de saúde que traz enormes
benefícios à comunidade. No campo do ensino – outra
área importante de atuação da ordem camiliana, sobretudo
no que se refere aos profissionais da saúde –, o hospital de
Macapá manteve, durante muito tempo, uma Escola de
Enfermagem. “Fundada em 1975, ela hoje não funciona
mais. O hospital, porém, está aberto para receber técnicos
de enfermagem e universitários das diversas áreas de saúde
que precisam cumprir horas de estágio. Além disso, temos
uma política de promoção dos nossos funcionários, que
podem cursar faculdades de enfermagem, farmácia, administração hospitalar, psicologia, entre outras, pagando
mensalidades mais baixas e recebendo da nossa parte uma
ajuda de custo” – afirma padre Jorge.
Também é de responsabilidade do Hospital Escola São
Camilo e São Luís um trabalho social da maior importância para a saúde da população local: a formação de boa
parte dos agentes que hoje trabalham em postos de saúde espalhados pela periferia de Macapá e pelo interior do
Amapá, além da qualificação de centenas de parteiras que
são responsáveis pelo acompanhamento pré-natal e pelo
trabalho de parto das gestantes que vivem em comunidades
carentes, geralmente distantes dos grandes centros urbanos,
garantindo maior segurança à mãe e ao recém-nascido.

Capítulo 6

ENFRENTANDO
UM NOVO DESAFIO:
O CUIDADO PASTORAL
DA PARÓQUIA SANTA
TEREZINHA DO
MENINO JESUS

“SEI QUE O CARISMA
CAMILIANO É O SERVIÇO
NA ÁREA DA SAÚDE, MAS
SEMPRE DISSE QUE ELES
TINHAM A POSSIBILIDADE
DE DOAR AINDA MAIS DE
SI À COMUNIDADE, E SE
RESPONSABILIZAR POR UMA
PARÓQUIA NUM LOCAL TÃO
CARENTE DE SACERDOTES
SERIA UM PRÉSTIMO AO POVO”.
DOM PEDRO JOSÉ CONTI, BISPO DA DIOCESE
DE MACAPÁ (AP)

Como não é tradição dos camilianos assumir afazeres
paroquiais, os apelos de Dom Pedro Conti não podiam ser
correspondidos, mesmo porque a comunidade camiliana
de Macapá por muito tempo contou apenas com a presença dos padres Jorge Sérgio Pinto de Sousa e José Raul Matte, já bastante sobrecarregados em suas tarefas e sem condições de assumir novos compromissos. “Felizmente, graças
à chegada do padre José Wilson e à sensibilidade do padre
Léo Pessini, provincial da Ordem no Brasil, pudemos entregar a Paróquia de Santa Terezinha aos cuidados camilianos” – comemora o bispo. Da parte do padre José Wilson,
aquele, sem dúvida, era um serviço bastante distante do
que imaginava assumir quando de sua chegada a Macapá.
“No entanto, aceitei a oferta como muito bem-vinda, pois
era um campo diferente e amplo de atuação” – afirma. Pelo
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mais recente desafio da comunidade camiliana de
Macapá foi assumido em 7 de janeiro de 2011,
quando o padre José Wilson Correia da Silva tomou posse, como pároco, na Paróquia Santa Terezinha do Menino
Jesus. Era um desejo antigo de Dom Pedro José Conti,
bispo de Macapá. Desde que assumiu a Diocese, em 20
de fevereiro de 2005, Dom Pedro Conti sempre quis entregar uma paróquia aos cuidados dos camilianos, mas até
aquele momento não havia obtido sucesso nessa pretensão.
“Sei que o carisma camiliano é o serviço na área da saúde,
mas sempre disse que eles tinham a possibilidade de doar
ainda mais de si à comunidade, e se responsabilizar por
uma paróquia num local tão carente de sacerdotes seria
um préstimo ao povo” – afirma o bispo. A visita pastoral,
do Conselheiro Provincial responsável pelas paróquias e
missões da Província. Pe. Arlindo Toneta foi importante
para a tomada de decisão de assumir a Paróquia.
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fato de assumir uma paróquia representar novo desafio
na vida da comunidade camiliana de Macapá, chegou-se
ao consenso de se fazer um período inicial de experiência
de um ano para, depois, decidir se esse compromisso seria
ou não renovado.
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6.1 - PRIMEIROS CONTATOS
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A primeira providência do padre José Wilson, recém-chegado à cidade e à paróquia, foi conhecer melhor os
fiéis e ganhar a confiança deles. Localizada no distrito da
Fazendinha, bairro periférico de Macapá, já na divisa com
a cidade de Santana, a igreja matriz sempre esteve sob responsabilidade dos padres do PIME (Pontifício Instituto
Missões Exterior), que mais recentemente, talvez pelo caráter missionário de sua Congregação, nunca permaneceram muito tempo à frente da comunidade. “Então era uma
paróquia que se sentia um pouco desassistida, pastoral e
espiritualmente, por conta dessas mudanças constantes de
padres” – afirma o atual pároco. O fato de receber muitos
sacerdotes estrangeiros – que, aliás, correspondem a 80%
do clero de Macapá – também pode ser visto como um
fator que inibia a proximidade entre pároco e paroquianos.
“O fato de ser brasileiro e, ainda mais, cearense, facilitou a
comunicação com a comunidade” – acredita.
A Paróquia Santa Terezinha está situada numa área onde
vivem aproximadamente 10 mil pessoas, muitas delas carentes, morando em “pontes” – nome dado aos acessos às
casas palafitas, feitos através de passarelas de madeira colocadas sobre os igarapés, que têm seu terreno invadido
pelas águas do Amazonas no período de maré alta. “É uma

Pertencem também à paróquia várias comunidades espalhadas pelo distrito da Fazendinha: Nossa Senhora das
Graças, Nossa Senhora Aparecida, São João Evangelista,
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Cristo Nossa Paz,
Santa Bárbara, Santa Luzia. Todas elas mantêm uma capela,
nem que uma delas ainda se resuma a quatro pilares sustentando um teto de brasilite, caso da São João Evangelista,
que, ilhada por diversas igrejas pentecostais, ainda se encontra em construção. “Será a única capela católica neste
pedaço” – informa padre José Wilson, que celebra Missas
na igreja matriz e em todas as comunidades aos domingos,
contando com a ajuda dos padres Jorge Sérgio e Raul Matte.
Na ausência dos sacerdotes, os leigos, como ministros da Palavra e da Eucaristia, assumem a condução das celebrações.

6.2 - CHAMAMENTO AO SERVIÇO
Neste primeiro ano como pároco, padre José Wilson tem
procurado estruturar melhor as comunidades e as capelas
ligadas à paróquia, melhorando o espaço físico e o material litúrgico utilizado nas celebrações. “Estamos organizando as pastorais e promovendo a integração entre as diversas comunidades, que estavam muito divididas e pouco
participativas” – afirma o camiliano. Os passos, porém, são
dados com cuidado, em função dos poucos recursos financeiros e humanos. “Não é fácil encontrar casais dispostos
a coordenar algumas pastorais que organizamos na igreja
matriz, e existem também, na circunscrição da paróquia,
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paróquia muito pobre, que não se sustenta com as próprias
pernas, necessitando de ajuda da Cúria para manter sua
estrutura” – afirma padre José Wilson.
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problemas resultantes de drogas, alcoolismo, tráfico de
pessoas, além da prostituição, concentrada em locais mais
próximos da área portuária” – relata padre José Wilson,
que tem estimulado ainda a formação de novos ministros
da Palavra e da Eucaristia, para não deixar as comunidades
desassistidas nas celebrações litúrgicas.
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Mesmo nesse pouco tempo como pároco, padre José
Wilson vem conseguindo reestruturar a paróquia e lhe dar
maior vigor pastoral. “Já contamos com várias pastorais
organizadas, como Catequese, Dízimo, Criança, Batismo e
Casamentos. Em 2010, não aconteceu nenhum casamento
na Paróquia Santa Terezinha. Tanto que o padre anterior
saiu frustrado porque fez muito batizado e nenhum casamento. Eu já fiz aqui 16 casamentos até setembro, além
dos batizados, e regularizei a situação de muitas famílias,
realizando casamentos comunitários entre vários casais
que viviam juntos sem terem o sacramento do matrimônio” – afirma o religioso, que também reativou o Conselho
Pastoral e o Conselho Administrativo da Paróquia. “Também criamos a Pastoral da Saúde, que ainda não existia
por aqui, e mantivemos a Pastoral da Juventude e a Infância Missionária. Estamos agora tentando organizar a Pastoral da Liturgia e implantar na comunidade o Encontro
de Casais com Cristo. Além disso, cedemos nosso espaço
para grupos que prestam serviço à comunidade, como os
Alcoólicos Anônimos” – relata o pároco.
Sem dúvida, são muitas conquistas para o começo de
uma nova experiência de ação pastoral dos camilianos no
Amapá. Um aprendizado que é resultado do chamamento
ao serviço, um apelo ao qual os discípulos de São Camilo
nunca se recusaram a atender, como bem resume padre
José Raul Matte: “É esse o nosso desafio que, voluntaria-
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mente, nos dispusemos a enfrentar. Mãos à obra! E com
a ajuda de Deus estamos trabalhando. São realidades que
exprimem o apelo de Deus Nosso Senhor e que, desde o
início de minha vocação, me motivaram a buscar uma vida
mais comprometida com a Igreja e a buscar também a consagração do meu viver. Que Deus seja louvado por assim
poder trabalhar e, junto aos meus irmãos religiosos, marcar
a Missão Camiliana em Macapá”.
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IMAGENS
DA MISSÃO
CAMILIANA
NA FOZ DO
RIO AMAZONAS

HANSENÍASE

Verificação
de manchas
suspeitas na
pele e tratamento para
os portadores
de hanseníase:
ainda há focos
da doença na
região da Foz
do Amazonas.

PREVENTIVO GINECOLÓGICO

Irmã Socorro
faz a coleta
para o exame
ginecológico:
prevenção ao
câncer no colo
do útero.

Mulheres da
comunidade
recebem
tratamento
ginecológico

MISSA

Padre Raul
Matte celebra a
Missa e oferece
a Eucaristia aos
ribeirinhos: há
comunidades que
recebem a visita
de um sacerdote
a cada dois ou
três anos.

PARÓQUIA

Padre José
Wilson, responsável pela
Paróquia Santa
Terezinha do
Menino Jesus (fachada vermelha),
em Macapá, e
uma das capelas
pertencentes a
ela: aceitando os
desafios de uma
nova missão.

COMUNIDADE MACAPÁ

Papa Bento
XVI e padre
José Raul
Matte, na
entrega do
Prêmio Cardeal Van Thuân
de Direitos
Humanos: reconhecimento
pela dedicação
aos pobres e à
Igreja.

Os padres
José Wilson,
Raul Matte e
Jorge Sérgio,
que formam a
comunidade
camiliana
em Macapá:
muito trabalho e enorme
disposição
para servir ao
próximo.

Padre Raul Matte
e o atual bispo
de Macapá, dom
Pedro José Conti:
carisma camiliano une espírito
de generosidade
e competência na
atenção à Saúde.

HOSPITAL

Fachada do atual
Hospital Escola
São Camilo e São
Luís: após muitas
dificuldades, o
hospital vem se
transformando
no maior do
Amapá em número de atendimentos e leitos.

O missionário
leigo Marcello
Candia e irmã
Socorro: ex-industrial italiano
aplicou todos os
seus recursos na
construção e manutenção de um
hospital voltado
ao atendimento
aos mais pobres.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Padre Raul e
irmã Socorro
atendem as
comunidades
indígenas do
Amapá: Funai
permitiu o
ingresso nas
aldeias.

Padre Raul
celebra missa
em aldeia indígena: intenção
não é catequizar, mas dar
testemunho
de fé.

Escola indígena: em várias
comunidades
os índios recebem educação
bilíngue,
com aulas em
português
e na língua
materna.

Padre Raul consultando em aldeia
indígena: poucos
são os médicos que
enfrentam duras
e longas viagens
para atender essas
comunidades.

Irmã Socorro
e mulher
indígena,
fazendo tapioca: missão
camiliana
respeita a
cultura das
comunidades
autóctones.

Índio com
problema de
locomoção é
atendido por
padre Raul:
não há hora
nem local
ideal para
prestar ajuda.

Irmã Socorro
com grupo
de mulheres
indígenas: religiosa precisou
do consentimento de toda
a comunidade
para fazer
os exames
preventivos
ginecológicos.

ATENDIMENTO MÉDICO

Padre Raul e
irmã Socorro
atendem paciente em estado
terminal: muitas
vezes a única
ação possível
é o conforto
espiritual.

Celebrar a vida:
a alegria de contribuir com a melhoria das condições
de vida e de saúde
de uma população
geralmente esquecida pelo poder
público.

Padre Raul atende
a população no
Posto de Saúde São
Camilo: apesar de
o foco do trabalho
missionário estar
na medicina
preventiva, muitos
pacientes exigem
tratamento
médico.

Para serem
consultadas pelo
padre Raul e
pela irmã Socorro,
muitas famílias
vêm de longe:
oportunidade rara
numa região em
que os médicos costumam
ser levados por
políticos apenas
em época de campanha eleitoral.

Aplicação de flúor
nos dentes das
crianças e orientações de higiene
bucal: apesar do
cuidado, muitas
delas apresentam a
maioria dos dentes
com cáries.

Como pediatra, padre Raul tem um cuidado especial com as crianças: “Chama a atenção ver a alegria que se pode proporcionar a uma
criança pobre do interior com um simples pirulito, ‘riqueza’ de que
muito ocasionalmente podem desfrutar”.

