
MANUAL
MISSÃO
SALVA-VIDAS



Saudações da selva amazônica! Que bom que 
você chegou até aqui. Esse é só o início de 
uma jornada que poderá transformar sua vida. 
A oportunidade que você terá durante seus 
dias na Amazônia, vai mexer um pouquinho 
com suas ideias.

Você deve estar cheio de perguntas para 
fazer. Por isso, elaboramos esse manual que 
vai ajudar você a ficar mais tranquilo, menos 
ansioso, mais animado e preparado para uma 
viagem inesquecível.

Se ainda tiver alguma dúvida, envie para o e-mail 
voluntariado.noroeste@adventistas.org 
Boa leitura!



QUEM SOMOS

A missão que você está prestes a fazer é organizada pelo projeto Salva-

Vidas Amazônia, uma organização que tem por 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.

Como o desafio geográfico onde estamos localizados é imenso, você 

pode imaginar o tamanho dos desafios logísticos enfrentados pela 

população ribeirinha para ser atendida por um médico, dentista ou 

simplesmente para comprar 1kg de açúcar. Quando você chegar aqui, 

vai entender melhor. 

Durante as missões Salva-Vidas, tentamos levar um pouquinho de 

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

muito isolados. 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 

e às populações indígenas da Amazônia. A partir de agora, você 

também faz parte deste projeto! Seja bem-vindo à 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 está preoucupado em saber o que mais tem 

para fazer durante a missão, continue lendo.

Se você gosta de trabalho braçal, 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 crianças, aí é que você 

realmente pode ter certeza de ter escolhido o local certo para ser um 

voluntário. As comunidades são repletas de crianças e praticamente 

COMO
VOCÊ PODE 

AJUDAR?



qualquer coisa que você fizer com elas será um sucesso. Brincadeiras 

são legais, mas sempre é importante pensar em ensinar algo para 

elas também. 

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

trabalho. Além de palestras, fazemos visitas nas casas dos ribeirinhos 

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 para todos, baseado no perfil de cada grupo que recebemos 

e nas necessidades das comunidades que iremos visitar. 

CHEGADA

Visitar a Amazônia é algo que mexe com a imaginação das 
pessoas. Mas não se preocupe, Manaus é uma cidade grande 
como qualquer outra capital brasileira. O aeroporto é moderno e 
nem vai parecer que você está num lugar tão longe (a não ser que 
tenha olhado a paisagem pela janela antes de o avião pousar). 



ATITUDES
INDISPEN-

SÁVEIS

A gente precisa tirar uma ideia da nossa cabeça. Não é porque não 
vou receber dinheiro pelo meu trabalho, que posso fazer o que quero 
na hora que quero. Se você resolveu investir seu dinheiro para ser 
voluntário na Amazônia, siga algumas dicas que vamos dar para 
você tirar o maior proveito possível dessa experiência. Recebemos 
mais de 600 voluntários por ano e sabemos do que estamos falando!

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 e adaptar algumas coisas no meio do caminho. 
Evite reclamar caso você veja que algo não está como você esperava. 
Mantenha sempre uma atitude positiva!

 
Quando você chegar ao aeroporto, uma pessoa da equipe Salva-Vidas 
estará lá esperando você. Se não estiver, é porque aqui também tem 
trânsito. Mas não se preocupe, a gente vai cuidar de você!



ESTEJA
PREPARADO

A Amazônia é uma área repleta de desafios, portanto, se você está 
vindo para servir como voluntário, prepare-se para as seguintes 
características: 
• Umidade e calor intensos 
• Condições de vida simples
• Alimentação básica
• Comunicação precária ou inexistente (telefone e internet)
• Muitas variedades de mosquitos
• Trabalho em áreas carentes
• Áreas endêmicas de Malária e de outras doenças, tais como: 
Leishmaniose, Filariose, Febre Amarela, Febre Tifoide e potenciais 
encontros com animais perigosos e/ou venenosos. 

Não é para você se assustar. É para se preparar!

3. Ter um relacionamento amistoso com os outros voluntários

Você vai conviver intensamente por 10 dias com pessoas que não 
conhece. Desenvolva bons relacionamentos e seja amigável com o 
próximo. Essa convivência faz parte da experiência.

Pessoas com boa capacidade física. Se alguém tem problemas (com 
alimentação,  locomoção, idade avançada ou alergias) deveria saber 
com antecedência quais são as condições da missão, e avaliar se 
aquele ambiente é adequado tendo em vista a limitação de cada 
pessoa. Tenha em mente que o Amazonas é um local muito quente, 

QUEM PODE PARTICIPAR?



RECOMENDAÇÃO DE VACINAS

VIDA EM
UM BARCO

Vacinação contra Febre Amarela tem sido uma exigência

para os viajantes que se deslocam para áreas infectadas pelo Aedes
aegypti. Uma pessoa somente estará imunizada contra a Febre 

Amarela, se for vacinada no prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. 

A não realização das vacinas NÃO é fator excludente para a participação 

na missão, já que a responsabilidade pela vacinação é do voluntário.

As pessoas vacinadas em unidades do SUS recebem um comprovante 

de vacinação que é válido em todo o território nacional, o Cartão 

Nacional de Vacinação. Recomendamos que todas as vacinas estejam 

em dia, inclusive o reforço contra o Tétano.

Essa parte é boa. Apesar de longas, as viagens de barco são uns dos 

momentos mais lembrados pelos voluntários depois que voltam para 

casa. Poder ver de camarote a linda natureza que Deus criou é uma 

oportunidade única. Mas o barco não servirá somente de transporte. 

Ele será a sua casa!

úmido e com uma certa variedade de mosquitos. Se você tem 
alguma restrição a ambientes assim, talvez as missões urbanas 
sejam as mais recomendadas.



No andar de cima do barco ficam as camas (redes na verdade), onde 

todos irão dormir. Não imagine quartos com banheiro nem muito 

conforto. Lembre-se  que você agora já está no meio da selva amazônica 

e parte de sua experiência é saber como o povo daqui dorme. A 

primeira noite provavelmente não vai ser das mais confortáveis, mas 

com o tempo você encontrará uma posição melhor na rede. É muito 

difícil não ter em uma missão um voluntário que está vindo pela 

segunda ou terceira vez, então, identifique esse experiente viajante e 

peça umas dicas na hora de se ajeitar na rede. Nossa equipe de apoio 

estará com você para te ajudar também.

Como as redes estarão todas num mesmo ambiente, privacidade será 

algo raro. Pedimos que você seja tolerante e paciente com os demais. 

Veja o lado positivo de cada situação e aproveite para conhecer melhor 

as pessoas, já que você terá de conviver com elas durante todos os 

dias da missão. Seja tolerante. Seja flexível. Aproveite essa jornada 

porque depois você vai sentir saudades. Ah! Se até o fim da viagem 

você se apaixonar pela sua nova cama, pode levá-la para casa. Esse 

será um de nossos presentes para você.

Numa casa a gente dorme e faz mais o quê? Come! Pois é, todas as 

refeições serão servidas dentro do barco. Não somente durante o 

percurso, mas também quando o barco estiver atracado em frente a 

alguma comunidade. Lembre-se, ele é sua casa.

 

Para sua missão, mandaremos uma cozinheira das boas para cuidar 

de sua alimentação. Ela será a responsável pelas refeições, mas cada 

voluntário terá de ajudar na preparação e na limpeza. Seu trabalho 

já começa aqui. Faremos uma escala que estará disponível no barco, 

para você saber em quais dias e horários precisará ajudar na cozinha.

 



A alimentação é um assunto bem sensível. Todo mundo gosta de comer 

e cada um gosta de uma coisa diferente, com um tempero diferente. 

Queremos que você se lembre que a alimentação é simples, mas a melhor 

que podemos oferecer para você. Se em algum momento você estiver 

morrendo de vontade de comer algo que não temos para oferecê-lo, olhe 

ao redor e veja que talvez essa comida está a horas de distância dali. 

Teremos à bordo muita água mineral. Usufrua desta bênção. Mantenha-

se hidratado durante toda a missão, pois o trabalho é pesado e o 

calor às vezes não dá trégua. A água que sai dos chuveiros e das pias 

é a água do rio. Evite engolir essa água. Escove os dentes com água 

mineral. Cuide com o que você come  e como manipula os alimentos. 

Não queremos que ninguém fique doente enquanto está longe de casa.

Todos os barcos possuem banheiro no seu interior com ducha e vaso 

sanitário. Mesmo que alguns voluntários prefiram tomar banho no 

rio, a ducha no interior do barco estará disponível. A água da ducha 

é bombeada diretamente do rio para um depósito, portanto, não beba 

dessa água ao tomar banho. A gente sabe o quanto é refrescante 

entrar numa ducha fria depois do trabalho num calor escaldante, mas 

lembre-se que tem mais gente na fila esperando para tomar banho. 

Evite demoras desnecessárias nos banheiros. Apesar de o barco ser 

sua casa, não saia do banho enrolado na toalha e evite andar sem 

camisa pelo barco.



Talvez você já tenha ido para um lugar em que as pessoas se vestem 

de maneira completamente diferente, e um dia em sua viagem, até 

se arriscou vestindo algo não convencional para sua cultura. Se uma 

mulher ocidental visitar um país muçulmano, talvez sinta-se até 

mais à vontade em usar uma cobertura em sua cabeça. Temos de ser 

sensíveis às culturas de diferentes lugares e a Amazônia também tem 

seus “códigos de vestimenta”. Lembre-se sempre que você é quem 

deverá ser sensível à cultura ribeirinha e não o contrário, afinal de 

contas, o visitante é você. Mas por que estamos falando tudo isso? 

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 da modéstia. Sabemos que em diferentes partes 

do Brasil, existem diferentes culturas e o que é aceitável para você, 

talvez não seja em outros lugares. Estaremos durante essa missão 

representando nossa igreja, então pedimos que você seja sensível e 

se esforce durante esses dias para adequar-se ao local em que iremos 

ROUPAS



trabalhar. Não estamos sendo chatos. A expressão correta seria 

“culturalmente sensíveis”.

Roupas leves são recomendadas, preferencialmente de algodão. 

Lembre-se do calor e da umidade. Bermudas e camisetas são 

adequadas. Lembre-se de trazer uma roupa fresca e adequada para 

os cultos na igreja. 

Sugestões de Vestuário
• bermudas na altura do joelho
• calças compridas para a noite (melhor opção por conta dos mosquitos)
• roupa de banho: maiô e shorts para mulheres e bermuda para os homens
• camiseta e camisa de manga comprida leve 
• sapatos de trabalho (confortáveis como tênis leve ou crocs)
*O calçado mais prático é o de borracha, do tipo “Crocs”, pois 
protege o pé e pode ser molhado.

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.

Itens para deixar em casa 
• biquínis e sungas
• joias de todos os tipos 
• roupas decotadas ou outras peças reveladoras
• esmaltes de unhas coloridas 
• shorts e/ou saias curtos 
• maquiagem chamativa e pesada



OUTROS ITENS OPCIONAIS 
PARA TRAZER
Artigos de higiene pessoal 

• toalha 

• shampoo

• sabonete 

• desodorante

• creme dental

• absorventes (mulheres)

Para o local de trabalho 

• protetor solar 

• chapéu 

• óculos de sol 

• garrafa de água 

Diversos 

• lençol e/ou cobertor leve(s),       

  lembrando que durante a noite    

  faz frio

• lanterna

• protetor auricular

• tapa olho

• pequeno travesseiro 

• repelente contra mosquitos 

• Bíblia 

• câmera 

• lenços umedecidos  

• saco de roupa suja e detergente 

• medicamentos que você usa 

regularmente

ASPECTOS 
VARIADOS DO 

PLANEJAMENTO

Ao longo dos anos de trabalho com grupos, estabelecemos algumas 

regras básicas para nos ajudar no planejamento. 



• Todos os voluntários que vêm, compreensivelmente, pagarão todos 

os custos associados à sua viagem.

• Devido às leis do Brasil, a assistência médica, odontológica e demais 

áreas da saúde é exercida unicamente por profissionais licenciados 

no Brasil. Estrangeiros profissionais e estudantes da área da saúde 

continuam sendo bem-vindos, podendo ajudar com orientações, 

aulas e palestras de saúde para a comunidade, além de poder atuar 

em outras áreas da missão.

• De acordo com os princípios recomendados pela Divisão Sul-Americana 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas as nossas missões incluem 

uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Lembramos a todos os participantes de 

nossas missões que durante as viagens missionárias, em nossos barcos, 

não serviremos carne, peixe ou frango. Pedimos a sua compreensão 

nesse sentido. No caso de grupos de vegetarianos estritos e/ou alérgicos/

intolerantes, pedimos que entrem em contato conosco previamente para 

podermos adequar o cardápio. 

• Tenha sempre em mente que você está representando o nosso 

projeto, bem como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por favor, aja e 

fale de acordo com os nossos princípios.

• Pedimos que respeite os bens de propriedade do projeto e evite tirar 

qualquer coisa que não é sua do local designado. Por exemplo, os 

utensílios de cozinha devem ficar na cozinha e todas as outras coisas 

devem permanecer no local de origem. Caso tenha dúvidas, procure o 

coordenador da missão.

• É estritamente proibido o uso de qualquer tipo de drogas (lícitas e 

ilícitas), enquanto estiver envolvido neste projeto.

REGRAS BÁSICAS PARA SE LEMBRAR



CUSTOS E DESPESAS

• Caso você queira assistir filmes e ouvir músicas em seu computador 

ou celular, use sempre fones de ouvido para não incomodar as outras 

pessoas. Lembre-se que você estará num local sem muita privacidade.

• Namorados devem evitar ficar sozinhos em áreas fechadas nos 

barcos ou distantes do grupo durante a missão. 

Organizar e receber voluntários exige do nosso projeto um trabalho 

com eficácia, mantendo os custos baixos. Fazemos todo o possível 

para também manter os custos tão baixos quanto possível para os 

nossos voluntários. 

Cada viagem tem seu próprio custo, que depende da duração e da 

distância de onde será a missão. Estão incluídos neste valor: translado 

do aeroporto, transporte de barco para o interior, hospedagem, 

alimentação, seguro básico de acidente e kit individual (chapéu, 

camiseta, rede e garrafa d´água).

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.
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voluntariado.noroeste@adventistas.org
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