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EXPRESSO



Saudações da selva amazônica! Que bom 
que você decidiu estar aqui. Esta será uma 
experiência incrível e cheia de encantos que 
poderá transformar a sua vida.

Você deve estar cheio de perguntas para 
fazer. Por isso, elaboramos este manual que 
vai ajudar você a ficar mais tranquilo, menos 
ansioso e mais animado para esta missão.



QUEM SOMOS

A “Missão Expresso” que você está prestes a fazer é organizada pelo 

projeto Salva-Vidas Amazônia, uma organização que tem como 

objetivo promover o voluntariado na região amazônica. Fazemos 

parte do Instituto de Missões Noroeste, uma organização da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, e cremos que o amor e o serviço ao próximo 

trazem mudanças na vida de todos os envolvidos no trabalho 

voluntário.

Durante as Missões Expresso, tentamos levar um pouquinho de calor 

humano para esse povo que é tão esquecido e vive em lugares de difícil 

acesso. Nossos médicos, dentistas, estudantes, professores e todos os 

outros voluntários se disponibilizam para o serviço humanitário com 

o objetivo de levar amor e esperança aos ribeirinhos da Amazônia. A 

partir de agora, você também faz parte deste projeto! Seja bem-vindo 

a nossa equipe!



Se você não é da área da saúde e está se perguntando se poderá 

ser útil nessa missão, não se preocupe! 90% das pessoas fazem a 

mesma pergunta. Enfermeiros, dentistas e médicos são, sim, muito 

importantes, mas se você preocupado em saber o que mais tem para 

fazer durante a missão, continue lendo.

Se você gosta de trabalho bração, podemos colocar você para ajudar 

na pintura de casas, na construção ou na limpeza de terrenos.

Se você é mais do tipo intelectual, poderá planejar palestras sobre 

assuntos que você domine e ache relevantes para o contexto ribeirinho, 

como planejamento familiar, finanças, higiene, agricultura… o céu é 

o limite!

Caso você seja o tipo de pessoa que adora criança, então tenha certeza 

que escolheu o lugar certo para ser um voluntário. As comunidades 

são repletas de crianças e tudo o que você fizer para alegrá-las ou 

ensiná-las, terá sucesso!

COMO
VOCÊ PODE 

AJUDAR?



Se você é do tipo que gosta de uma boa conversa, também há bastante 

trabalho. Fazemos visitas nas casas dos ribeirinho e trocamos muitas 

experiências com esse povo, que é tão acolhedor!

Se você é dentista, enfermeiro ou médico, prepare-se porque vamos 

arrumar muito trabalho para você. Lembrando que nem todas as 

atividades acontecem em todas as missões. Programamos sempre 

atividades que atendam as necessidades da comunidade e ao mesmo 

tempo se baseie no perfil de cada grupo.

ATITUDES
INDISPEN-

SÁVEIS

1. Ajudar no que for preciso

Tenha um espírito de serviço. Esteja disponível para fazer o que for 
necessário, mesmo que você não saiba fazer ou esteja um pouco 
desconfortável.

2. Manter uma atitude positiva

Nem tudo na missão acontece conforme o nosso planejamento. 
Temos de ser flexíveis a realizar adaptações no caminho. Mantenha 
uma atitude positiva!



O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER ANTES DE 
PARTICIPAR DA MISSÃO

3. Ter um relacionamento amistoso com os outros voluntários

Talvez você irá ter de passar um ou dois dias inteiros com pessoas que 
você antes não conhecia. Desenvolva bons relacionamentos e seja 
amigável com o próximo. Essa convivência faz parte da experiência!

Aqui estão informações importantes que você precisa saber antes 
de decidir aventura-se com a gente. Leia com atenção!

Sabemos que todos gostam de registrar os momentos da viagem tirando 

fotos e fazendo vídeos, mas prezamos a cima de todas as coisas por 

uma viagem tranquila e segura! Portanto, por medida de segurança, é 

proibido a presença de pessoas na proa e na popa da lancha, bem como 

a circulação no corredor enquanto a embarcação estiver navegando, 

exceto para uso do banheiro.

NA LANCHA



Apesar de nossos temperos principais serem carinho e animação, 

nas missões seguimos um cardápio do tipo (ovo-lacto-vegetariano) e 

pedimos aos voluntários que não tragam para missão nenhum tipo de 

alimento cárneo e seus derivados como (carne vermelha; frango; peixe, 

salsicha; presunto; etc.) e refrigerantes.

ALIMENTAÇÃO

ROUPAS

Como você sabe, somos um projeto da Igreja Adventista. Somos 

Cristãos e, em nosso estilo de vida, o que inclui nossa forma de vestir, 

aplicamos o princípio de modéstia. Estaremos durante esta missão 

representando nossa igreja, então pedimos que você seja sensível, 

adequando-se ao local onde iremos trabalhar.



Sugestões de Vestuário
• bermudas na altura do joelho
• calças compridas 
• camiseta ou camisa de manga comprida leve 
• Sapatos confortáveis como tênis leve ou “Crocs”

Itens para deixar em casa
• Biquínis e sungas
• Joias (Colares; anéis; pulsseiras; tornozeleiras, brincos; etc)
• Roupas decotadas ou peças reveladoras
• Esmaltes de unha coloridos
• Short ou saias curtas
• Maquiagem chamativa e pesada.

Traje de Igreja
Homens: traje  social ou esporte fino (calça jeans, sarja e camisa polo)
Mulheres: vestido ou saia na altura dos joelhos e blusa com manga 
curta. Evite decotes, transparências ou roupas que marcam a 
silhueta.

HORÁRIOS

DOAÇÕES

Para cada missão fica estabelecido em seu roteiro os horários e locais de 

partida. Portanto, fica sob responsabilidade de cada voluntário cumprir 

com os horários estabelecidos no roteiro da missão.

Quando tiver interesse em levar doações para a comunidade como 

(roupas; brinquedos; alimentos; medicamentos; etc) pedimos que nos 

comuniquem com antecedência mínima de 15 dias para avaliarmos se 

será ou não possível levá-las.



• Medicamentos: Aceitamos para fins de doação medicamentos com 

validade mínima de 6 meses.

CUSTOS E DESPESAS
Cada viagem tem seu próprio custo, que depende da duração e de 

onde será a missão. Estão incluídos neste valor: transporte de lancha 

até a comunidade, seguro básico de acidentes, e alimentação durante 

a missão.

Gostaríamos de relembrá-los que, também é com o valor das 

inscrições de vocês, que torna-se possível desenvolver as ações nas 

comunidades. Ou seja, nesta missão você estará doando seu tempo, 

forças e recursos para atender as necessidades de uma comunidade 

ribeirinha!

Esperamos por você! Temos certeza que será uma experiência 

inesquecível em sua vida. Desejamos que Deus o ilumine e o abençoe 

ricamente!

“Façam obra médico-missionária. Assim ganharão acesso ao 
coração do povo. Preparar-se-á o caminho para mais decidida 

proclamação da verdade. Verificarão que o aliviar-lhes os 
sofrimentos físicos proporciona oportunidade de ministrar-lhes 

as necessidades espirituais.”
Evangelismo, p. 514, E.G. White.



(92) 4101-1541

voluntariado.noroeste@adventistas.org


