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Exmº. e Revmº. Senhor,
Venho mui respeitosamente solicitar de Vª Exª. e Revmª a graça de minha
demissão de vigário da freguesia da Lábrea, nesta diocese, cargo que excerço ha
mais de trinta annos.
Minha idade e o estado precário de minha saúde alterada sensivelmente nos
contínuos labores da vida parochial em região pouco salubre, como o rio Purus, onde
era forçado por amor de meus deveres, a viver constantemente em uma canoa,
justificam o meu pedido, concedendo-me igualmente a V. Exª. Revmª. carta exceat
para a Diocese do Ceará, onde pretendo fixar residência e acabar os meus dias: ali,
fortalecido pela fé mais sem obrigação official, continuarei a prestar a nossa Santa
Religião os serviços a que sou obrigado como sacerdote cathólico.
Deixando a freguesia que me fora confiada apenas sahido do Seminario e onde
fora consumida a melhor parte de minhas energias, entendi ser do meu dever
apresentar a V. Exª. Revmª. Um relatório no qual condensei succinta e
resumidamente, os meus trabalhos como parocho: é o que, com o presente,
deponho nas mãos da V. Excª Rev.ª, a quem renovo os meus protestos de
acrizolado amor filial, alta consideração e profundo respeito.

Deus guarde a V. Exª. Revmª.
Exmº. e Revmº. Senr. D. Frederico Costa D.Bispo do Amazonas.

Monsenhor Francisco Leite Barbosa.

Exmº. Revmº. Senr.
Depois de trinta anos de pesados trabalhos e penosos sacrifícios em que se me
foi consumida a melhor parte de minhas energias, sinto-me satisfeito e honrado em
tel-os empregado ao serviço de nossa Santa Religião.
Agora, que já não me permitem as forças, cabe-me o dever de informar a V.
Exª. e Revmª. as condições materiais e moraes da freguesia ao meu cargo e que
deixo levando a mais sincera e saudosa recordação.
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Resumo histórico da paróchia
Sob a invocação de N. S. de Nazareth foi creada e canonicamente constituída a
parochia de Lábrea a seis de Setembro de mil oitocentos setenta e oito, pelo sempre
lembrado D. Antonio de Macedo Costa, muito preclaro e virtuoso Bispo das duas
então províncias do Pará e Amazonas por occasião de sua visita pastoral ao Rio
Purus.
No dia oito do referido mes, festa da Natividade da Santíssima Virgem, foi
installada e provida do seu primeiro Vigário, cabendo-me essa insigne honra.
Nesse mesmo dia V. Exmª e Revmª. benzeu e collocou a primeira pedra da
primeira Egreja matriz desta parochia.
Era então a Lábrea uma feitoria de seringueiros e um dos mais atrazados
lugares do Rio Purus, não tendo barracão, nem lugar especial onde se pudesse
celebrar o Santo Sacrifício da Missa e os mais actos de nosso Rito, celebrando o
Exmº. Senr Bispo todos os actos religiosos a bordo do vapor “Andirá” da companhia
do Amazonas, que lhe serviu de transporte de Manáus até esta parochia.
Nestas condições, eu, um sacerdote jovem ainda, sahido ha pouco das
bancadas do Seminario e lançado a estas longínquas paragens, onde a civilização e
os princípios de nossa sacrossanta religião ainda não tinham penetrado, vendo os
proprietarios dos seringais, na maior parte amaziados e a seu exemplo os freguezes,
vendo ainda a necessidade urgente de uma Egreja matriz e difficuldades immensas
de conseguil-a, quasi desanimava ante tantos e tamanhos obstaculos, mas Deus
Grande e Poderoso, não permittiu que ainda no começo do meu parochiato me
acobardasse.
Reanimado pela Providencia Divina, em Janeiro de 1879, embarquei numa
canôa tangida por dois remeiros e, de porto em porto visitava os meus parochianos,
implorando-lhes o valioso auxilio para a construção da primeira matriz da Labrea,
sendo por todos bem acolhido e coadjuvado.
Em 1880 com o produto das esmolas e mais uma verba de quatro contos de
reis, votada por lei provincial, fui ao Ceará, d´onde trouxe vinte famílias, ao todo
oitenta pessoas, entre as quaes os operários necessarios para os trabalhos da matriz.
Até então na Lábrea, não se contava uma só família, as poucas que ali
appareceram no começo de sua exploração já se tinham retirado acossadas pelas
febres de mao caracter.
Ao pessoal trazido por mim do Ceará dei colocação e trabalho, mandando fazer
grandes derrubadas no perimetro da freguesia, que ainda estava coberta da matta
virgem, montando olaria, officinas de carpinteiro e dando começo aos trabalhos da
matriz, que com o auxílio de mais dezesseis contos de reis, dados pelo governo
provincial e esmolas arrecadadas, foi concluida e inaugurada no ano de 1882.
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Desta epocha em diante puz-me em verdadeira atividade, visitando
annualmente a todos os meus parochianos, procurando com gentileza e affabilidade
conduzil-os ao bons costumes e a moralidade, não me sendo muito diffícil conseguir
unir quasi todos, que se achavam desviados aos laços do matrimonio, como
demonstrava o movimento de casamento e baptizados d´esta parochia, no quadro
annexo nº 01.
Com a mudança da sede da paróquia de S. João Baptista do Arimã para
Canutama, ficaram sendo seus limites descendo o rio Purus a foz do igarapé Apituhã
e lado fronteiro e subindo o rio as fronteiras do Brasil com as repúblicas da Bolívia e
Perú e presentemente o Acre federal, que comprehende as prefeituras do Alto Purus
e Acre.
Estiveram residindo nesta parochia, na qualidade de coadjutores os Revo.
Padres José Barbosa de Jesus, de 1888 a 1889 e, de Dezembro de 1889 até 9 de
maio de 1900 e Dr. Moisés José Vieira, os quais por motivo de saúde não puderam
continuar.
Um outro sacerdote de nacionalidade italiana esteve residindo no lugar
denominado “Cachoeira” a convite do Commendador Hilario Francisco Alvares que
pretendia conserval-o n´aquela sua propriedade como capelão e ocupal-o (n´aquela)
digo e ocupal-o no ensino da mocidade. Não me consta que tivesse celebrado
sacramentos, mas que depois de uma residência de três meses regressou a Belém
do Pará, onde falleceu pouco tempo depois.

Egrejas e oratórios
Tem esta parochia uma matriz funcionando, e outra em construção, quasi
concluida e nove oratorios privados.
A velha matriz é pequena, porém construída de tijollos de alvenaria, estando,
entre tanto precisando de alguns reparos que só poderão ser feitos depois de
inaugurada a nova.
Acha-se provida de alfaias e paramentos conforme o anexo nº 02.
Os oratórios privados estão situados, 6 no rio Purus nos lugares S. Luiz de
Cassianã, Providencia, Sebastopol, Cachoeira, Realeza e Maripuá, e 2 no rio Acre, um
no lugar Andirá e outro no lugar Esperança.
Na villa Rio Branco, sede da prefeitura do Acre, também existe um oratório
exposto ao culto público sob a invocação da Imaculada Conceição.
Estes oratórios estão em bom estado e cuidadosamente zelados pelos
proprietários das referidas localidades, estando os de Sebastopol e Cachoeira, além
de cuidadosamente zelados providos de alfaias e paramentos necessarios para a
celebração do Santo Sacrifício da Missa.
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Cemitérios
Existem n´esta parochia dois cemiterios com frente murada e grades de ferro,
e as outras faces estacadas de madeira de boa qualidade; estão bentos e bem
conservados.
O mais antigo já não funcciona por causa de sua má collocação em prejuízo da
hygiene publica.
Os cemitérios, tendo sido secularizados, ficaram a cargo da Intendencia
Municipal e estão providos dos instrumentos necessarios e consta que as sepulturas
são abertas com bastante profundidade, guardando a devida distancia uma das
outras e estão ornadas de cruzes.
Até esta data não me consta ter havido exhumação sem licença episcopal, nem
antes do tempo estipulado.
Não me consta tambem que nos cemitérios desta freguesia se tenha sepultado
cadaveres de pessoas prohibidas ou pollutas.

Do estado das almas
A população na sede desta parochia tem augmentado paulatinamente,
contando cerca de oitenta familias mais ou menos e cento e vinte casas
approximadamente, na maior parte de construção fraca e provisoria.
Durante este anno foram distribuidas calculadamente mais de novecentas
comunhões na extensão desta freguesia.
Do ano de 1878 a esta data administrei solenemente o sacramento do baptismo
a 23.149 crianças, sendo do:
•

Sexo masculino: 11.721

•

Sexo feminino: 11. 428

•

Total: 23.149

•

Legítimos: 17.499

•

Illegítimos: 5.650

•

Casamentos: 4.174

O annexo nº 1 mostra discriminadamente e por anno, os sacramentos a que se
referem estes algarismos.
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Tenho procurado empregar a maior vigilancia nas habilitações matrimoniais e
aconselhado com insistência aquelles que só casados religiosamente para que façam
o casamento civil com a maxima brevidade.
A elevada importância d´esta injunçção legal leva-nos tel-a em muita
consideração, porque n´ella reside a solidez da família, sob o ponto de vista
economico, garantindo assim o futuro do conjuge sobrevivente e da prole. Tanto
mais que deveriam não só dar o exemplo de humildade obediencia as leis de nossa
Santa Religião, como de observancia as de nossa patria que muito precisa do
concurso de seus filhos para sua consolidação, seu progresso e civilização.
Em quanto os fallecimentos, apenas poderei calcular uma media de 3% n´uma
população de 60 mil almas mais ou menos.

Do que respeita ao parocho
Numa parochia como a da Labrea e muitas outras do interior do Amazonas,
cujas populações vivem como aves de arribação e que de anno para anno em
continuas mudanças vam-se embrenhando em novas explorações de seringaes,
buscando melhores collocações, todo o serviço parochial só tem podido ser feito por
meio de desobriga, em virtude da grande extensão de território e das difficuldades
de dispendioso transporte dos parochianos a séde da freguesia.
Não poderá o parocho conscienciosamente permanecer por muito tempo na
sede onde são poucos os seus affazeres em prejuízo de uma enorme população que
em mil outros pontos da parochia reclama a sua presença e os seus serviços com
igual direito.
Com o augmento da população e grande afluencia de trabalho fiz sentir ao mui
virtuoso e illustrado D. José Lourenço da Costa Aguiar, primeiro Bispo desta Diocese,
a necessidade urgente de me ceder dois sacerdotes auxiliares, no intuito de residir
sempre um na séde da parochia, quando estivessem os outros em viagem de
desobriga, ou então a divisão da parochia em duas e a creação d´uma prelatura na
parte federal que seria de grande alcance em proveito da educação moral e religiosa
do povo.
Attendido o meu pedido em parte, foi me dado como coadjuctor o Revº Padre
D. Agezilau Aguiar, que muito se tem distinguido por suas virtudes, illustração,
piedade, atividade e assiduidade no trabalho parochial.
Costumo cumprir minhas (desobrigas) digo obrigações na forma tridentina aos
domingos e dias santificados, não fazendo, porém catecheze dos meninos por ter
muitos affazeres em toda a extensão da parochia e não me sobra tempo para um fim
tão util quanto necessario.
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Os meninos neo-commungantes e neo-confirmados são a tempo devidamente
preparados.
Por mim e por meu
especialmente aos enfermos.

coadjuctor

são

administrados

os

sacramentos

Nos dias prescriptos a Missa é applicada pro pro-populo.
Nenhum impedimento me tem obstado o exercício do offício parochial de minha
jurisdição e da tutela da liberdade e imunidade da minha Egreja.

Das egrejas e confrarias
Nesta parochia cumpre-se satisfactoriamente a tabella dos onus de missas e
anniversarios.
Não existe missas em atrazos, e quando existem remanescentes, cumpre-se
fielmente o Decreto da Santa Sé, remettendo-as ao Senr. Bispo Diocesano, quando
não se tem distribuido com algum sacerdote necessitado de intenções para celebrar.
A taxa dos honorarios é observada. As festividades, funções, jejuns são
previamente annunciados.
As rubricas do Ritual romano e mais livros lithurgicos, nos termos da
Constituição de Paulo V e decretos tridentinos são observados em todas as funções.
Os altares, paramentos, corporaes, etc, são em quantidade sufficiente, de boa
qualidade e estão bem conservados.
Nada posso garantir sobre a genuinidade da matéria uzada no Santo Sacrifício
da Missa, entretanto, sou em extremo escrupuloso na escolha do que ha de melhor e
mais puro para este fim.
Não tendo esta parochia patrimonio, nem fabrica, a conservação de sua matriz
e manutenção do culto tem corrido até esta data por minha conta, assim como
paramentos e alfaias, exceto algumas toalhas ofertadas por pessoas devotas, tudo
tem sido comprado a minha custa.
As imagens dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, a de N. S. de Nazareth e
uma coroa de ouro pertencente a esta deve-se a generosidade do Exmo. Coronel
Luiz da Silva Gomes, o maior auxiliar nas obras da nova matriz, de quem, de uma só
vez, recebi a avultada quantia de dezessete contos trezentos e dez mil reis, além de
outras importâncias offertadas em outras occasiões, como constam dos balancetes
publicados e distribuidos.
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O grandioso auxílio do Coronel Luiz da Silva Gomes, deu-me força e animo para
dar começo aos trabalhos ja projectados. O annexo nº 2 mostra as imagens
existentes na matriz e os objectos do culto pertencentes a mesma, e de tudo, depois
de verificados, me passaram recibo os Revs. Snrs. Padres Ulysses Montezano e José
Tito, assim como do material destinados às obras da referida matriz e constante do
annexo nº 3.

Dos costumes e interesse do povo
O povo d´esta parochia é geralmente de bons costumes, e revela bom espírito
e amor a religião, porém, muito atrasada ainda no que diz respeito a doutrina
christã, mas assim acontece a falta de um sacerdote que lhe assista mais de perto e
o eduque nos principios da moral e da religião, incutindo- lhe no animo o santo
temor de Deus, cultivando-lhe a intelligencia com leituras sás e encaminhando-o a
frequencia dos sacramentos.
Eu e o Rev. P. Agezilau de Aguiar, meu coadjuctor, somos obrigados a sahir em
visita parochial por toda freguesia, que se estende muito ao longe, e comprehendese que o vigário querendo ser zeloso e trabalhador para bem servir aos seus
freguezes e estar de accordo com as deliberações do Concilio de Trento que lhe
ordena residencia activa e laboriosa, não pode, nem deve em consciencia, proceder
de outra forma, deixando sem o pão espiritual nunca menos de sessenta mil fiéis que
disseminados por toda região do Rio Purus e seus affluentes, a começar dos limites
da freguesia de Canutama, e subindo até os limites do Brasil com as repúblicas do
Perú e Bolívia, não podem procurar-nos na séde por se tornar humanamente
impossível, em virtude da grande distancia que d´ella os separa.
Pelas razões acima mencionadas não tem podido haver prática de piedade em
devotas aggremiações de jovens de um e outro sexo, bem como de adulto.
No Rio Purus, e seus affluentes tem-se abuzado em alta escala do jogo e
bebidas alcoolicas e este abuso tem sido praticado não somente pela maior parte dos
plebeus, como também por muitos que dizem pertencer à alta sociedade; d´estes
poucos satisfazem o preceito paschoal ou desobriga.
Uma correção para essa gente parece impossivel, assim como os bons
conselhos são sempre improficuos; estou muito acostumado a receber mil protestos
desses infelizes que se compromettem a abandonar completamente as bebidas
alcoolicas e o baralho e incidem facilmente nas mesmas faltas.
Cumprem na verdade, seus protestos durante um, dois e mais meses e até
mesmo durante um anno, porém tornam a cahir e ainda mais dezastradamente do
que d´antes, nos mesmos vícios.

8

Não tem havido missões nem exercícios espirituais n´esta parochia; apenas a
visita pastoral nos annos de 1896 e 1901 pelo sempre pranteado D. José Lourenço
da Costa Aguiar, que foi uma verdadeira missão e que trouxe aos fiéis extraordinário
aproveitamento espiritual.
Por enquanto ainda não existe obra pia fundada pelos meus parochianos a
favor da Egreja, das missões, do ensino etc. Porém ha bons dezejos, e nada se tem
feito por faltarem os recursos necessários.
Não me consta que haja entre os meus fregueses abusos carentes de auxílio de
superiores ecclesiasticos ou autoridades civis a corrigil-as.
Existem n´este rio e seus afluentes muitos indios rudes e pagãos que precisam
dos recursos da religião, os quaes só poderão chegar até elles por intermédio de
missionários que os chamem e os aggremiem, afim de catechizal-os e instruil-os nos
princípios da fé christã.
Em outubro de 1882 foi estabelecida uma missão no rio Ituxi, affluente do rio
Purus, pertencente a esta parochia por Frei Jezualdo Macheti, superior dos
franciscanos menores residentes n´aquela epocha em Manaus e dirigida por Frei
Matheus, porém os resultados foram improficuos por falta de recursos necessarios à
sua manutenção.

Auxílio prestados a esta e outras dioceses
Tem esta parochia contribuido para esta diocese mui approximadamente com a
importância de cento e setenta contos de reis, sendo parte esmolas por mim
arrecadadas e o resto generosa partilha que sempre fiz dos productos de minhas
desobrigas em auxílio as suas obras, e para levar a effeito a organização do seu
patrimonio.
A Diocese do Pará tambem foi vantajosamente contemplada por esta parochia
com a importância de vinte e um contos dezessete e cinquenta mil reis, esmolas que
arrecadei em favor do vapor Egreja “O Christophoro”, ao tempo em que o Amazonas
pertencia ao Bispado do Pará e obedecia a sábia e luminosa administração do
virtuoso Prelado Dom Antônio de Macedo Costa.
Muitos parochianos dizem ter dado esmolas para o mesmo fim a outros
angariadores que por aqui apareciam com listas a bordo dos vapores, cujos
resultados não sabemos que rumo tomaram. No entanto as responsabilidades
recahiram injustamente sobre mim, por não ter o Senr Bispo Diocesano dado ao
povo conhecimento da applicação d´esse dinheiro.
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Naufragando a grandiosa empresa pela deficiência de recursos, consta que os
seus fundos que não chegaram a attingir a importância de cinquenta contos de reis,
foram útil e proveitosamente applicados em benefício do colégio diocesano de artes
e offícios denominado “Providência”.
A pedido da irmã superiora da S. Casa de Misericórdia do Ceará promovi uma
subscripção em favor d´aquella santa instituição que attingiu à quantia superior a
cinco contos de reis.
Egualmente, a pedido da Superiora do collegio da Immaculada Conceição
d´aquella Diocese, promovi no anno seguinte outra subscripção, que deu resultado
superior a quatro contos de reis, em benefício da Egreja do Pequeno Grande.

Nova matriz
Sinto a insufficiência da minha palavra para exprimir, agradecendo ex-corde, a
expontaneidade com que meus parochianos têm auxiliado a construção da Egreja
matriz na sede da Parochia, sob a invocação de N. S. de Nazareth.
A dedicação de seu valioso concurso é a inconteste prova de boa intendência
da qual poder-se-ão colher óptimos fructos para nossa santa causa. A tão
prestimosas e boas irmãos desçam copiosas bênçãos e graças, para consolo das
agruras d´esta vida, revertidas em toda sorte de beneficios espirituaes e materiaes.
Felizmente posso affirmar a N. Exc. Revª. que as obras da nova Matriz estão
quase ultimadas devido ao generoso concurso de todos os fiéis que em arroubos de
doce afeto e filial amor a Maria, reservam como óbulo a essa Mãe extremosa parte
do producto do seu labor quotidiano.
O grande templo que occupa a área de 347 m e 98 quadrados, está situada na
principal praça da cidade, de onde se descortina grande parte do rio.
O material de sua construção foi escrupulosamente escolhido. Alicerces solidos
alteando-se em fortes paredes de tijollos ligados por magnifica argamassa; a
madeira toda de lei, cobertura de telhas de Marselha garantem uma duração duas
vezes secular.
Edificação de estylo gothico, da qual se destaca uma elegante torre metalica
em formosos reflexos dos raios solares, vinda de Hamburgo com os requintes do
modernismo estando em perfeita harmonia com os contornos do templo, não será
pretensão affirmar ser elle um dos mais bellos d´este Estado.
Acredito que n´elle se encontre defeito que a generosidade dos apreciadores
poderá muito bem desculpar attendendo a circunstancia de não ter o referido templo
obedecido a um orçamento, nem a uma planta, nem também à assistencia de um
architeto habilitado, mas somente ao meu incompetente risco e insufficiente direção.
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A execução das provinientes anteriores
As medidas e as providências tomadas na visita pastorais anterior, foram
consideradas e devidamente executadas.
Os mandamentos diocesanos têm sido geralmente cumpridos na forma
prescripta.

Dos postulados
Não me posso furtar ao desejo de sollicitar a preciosa attenção de V. Exmª.
Revmª. para a relevancia do assumpto que vou tratar n´esta parte d´este
despretencioso relatorio.
Pelo que já tenho exposto, embora pallidamente, deve, no esclarecido espírito
de V. Ex.. Revmª. ter assaltado a convicção de que a vasta região componente da
parochia da Labrea reclama uma nova organização mais adequada a satisfazer as
necessidades espirituais de seus habitantes e de incontestável conveniência dividi-la.
Ficando a da Lábrea nos limites já delineados com a de Canutama e do lado oposto
subindo o rio Purus até a foz do Inauhiny. Outra tendo uma sede na villa Floriano
Peixoto, cujos limites deverão ser os mesmos do município d´esse nome.
Quanto aos tres departamentos federaes, cujo avanço na estrada do progresso
pelo constante e rápido crescimento de sua população, seria de bom governo crearse uma prelazia com séde na futura Senna Madureira centro dos tres
departamentos; da não impossibilidade da realização da prelazia, a creação de uma
parochia no departamento do Acre, com séde na villa Rio Branco ou Xapury, e uma
outra no departamento do Alto Purus, com séde em Senna Madureira.
Cada parochia composta francamente um vigario e um coadjuctor, de sorte que
sahido um em desobriga o outro permaneça na séde, evitando assim os transtornos
que advém com o abandono, embora temporario.
Toda a região a que me tenho se referido acha-se em estado florescente e
offerece amplissimo campo de açção aos beneficios religiosos.
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Exmº e Revmº. Senr.
Resta-me agora deixar consagrado nas páginas d´este relatorio o quanto sou
grato a meus amados parochianos.
No longo período de trinta e um annos de parochiato não tenho o desgosto de
contar um só desaffecto. Em cada barracão fui sempre acolhido com as mais vivas
demonstrações de carinho fraternal, e chegado ao seu seio como parte dos entes
queridos de uma só família. Respeito, amor e festivas recepções sempre encontrei na
franca hospitalidade de um povo que para commigo primou pela gentileza de suas
maneiras.
Releve-me V. Exmª. pedir sua attenção para o balanço da receita e despesa
com as obras da nova matriz, no annexo nº 4 que não é mais que o resumo dos
balancetes já impressos e destribuidos, inclusive o balancete deste anno, para que
fique bem patente a generosidade de meus parochianos.
Aproveito a opportunidade para fazer sentir o quanto sou penhorado a V.
Exmª. Revmª. pela consideração immerecida que me tem dispensado, é confirmar os
meus melhores sentimentos para com V. Exmª. Revmª., que terá a bondade de
acceitar esta sincera confissão com os protestos de minha estima e alta
consideração.

Monsenhor Francisco Leite Barbosa
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