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“A Justiça de Deus é reta, não deixa 
passar nada. Não somos perfeitos, 
mas continuamos na esperança. O 
tempo está mostrando o aperto, para 
que todos possam dar o testemunho 
da sua verdade, testemunha que 
tem Deus em si, que tem no Cristo o 
modelo de salvação em sua mente. 
Para partirmos para um Novo Mundo, 
Novo Povo, Novo Sistema e amansar 
os nossos corações. Que a Paz de Deus 
esteja com todos.”

Padrinho Alfredo



Em apoio à comunidade do Céu do Mapiá, 
a Gestoria de Eventos da AMVCM prepara a 
linha oficial de produtos comemorativos do 
Centenário. A arrecadação será destinada à 
melhoria dos ambientes comunitários, geran-
do renda para a população. A Gráfica Rainha 
é a responsável oficial pelas vendas. Informa-
ções pelo WhatsApp : (97) 9 9137 1546.

NOTÍCIAS



Fizemos a Concentração do dia 30 de julho 
cantando ‘O Justiceiro’ (1 ao 100) e o Dia dos 
Pais, 08 de agosto, completando ‘O Justi-
ceiro’, além de ‘Nova Jerusalém’ e ‘Nova Di-
mensão’. No encerramento do Dia dos Pais, 
Padrinho Alfredo nos deu essa mensagem: 
“Devemos considerar esse momento como 
um trabalho de respeito, de autonomia espi-
ritual da nossa escola, a escola da expansão 
da nossa doutrina”. 

LIVES

IRMANDADE 
CONECTADA



SECRETARIA

Como a Vila Céu do Mapiá segue em isola-
mento, a Secretaria da ICEFLU estuda alterna-
tivas que possibilitem, de forma segura para a 
comunidade, a continuidade da obra da nova 
Igreja Matriz. Seguem também os trabalhos 
de organização da instituição e o convite a 
toda a irmandade para se associar ao movi-
mento do nosso Padrinho Sebastião e família. 

ESTUDOS E ORGANIZAÇÕES



CÉU DE SÃO IRINEU 

Outra campanha que atingiu a meta foi 
levantada pela igreja Céu de São Irineu, 
voltada para os familiares do Mestre, em São 
Vicente Férrer, MA, cidade onde nasceu nosso 
Raimundo Irineu Serra. ‘Água Potável São 
Irineu’ arrecadou pouco mais de 75 mil reais, 
possibilitando a perfuração e construção de 
dois poços d´água em duas comunidades 
onde mora a família do Mestre. As obras já 
começaram na comunidade do Bom Jardim. 
Para mais informações, envie um e-mail para:

FAMILIARES DO MESTRE

AGRADECEM

www.radiojagube.orgceudesaoirineu@canalrainhadafloresta.com



CÉU DO MAPIÁ

A turma do Canal Jagube, que produz con-
teúdos no Céu do Mapiá, recebeu uma ilha 
de edição de áudio, foto e vídeo para que as 
produções de dentro da Floresta Amazônica 
possam ser completamente desenvolvidas 
por eles próprios. Com a coordenação de 
Kézia Marinho e Ana Pereira, os dez jovens 
do Canal já instalaram a ilha e um centro de 
produção dentro do escritório da ICEFLU na 
comunidade. Viva a nova geração! 

CANAL JAGUBE NA VILA



SANTA CASA DE CURA

Santa Casa de Cura Padrinho Manoel 
Corrente também agradece a todos que co-
laboraram com a Campanha da Saúde. En-
quanto isso, a instituição continua funcio-
nando, recebendo reuniões comunitárias, 
do GTI, Conselho Ético-Disciplinar, justiça 
comunitária, assembleias, atendimentos 
espirituais, assistência social,consultoria 
em nutrição e muitos outros movimentos 
importantes para a comunidade moradora 
e visitante, sempre respeitando as reco-
mendações de proteção à saúde.

EM FUNCIONAMENTO



A Gestoria de Saúde da AMVCM e a San-
ta Casa de Cura agradecem pelo sucesso da 
campanha. Com o apoio de pessoas de mais 
de 10 países diferentes, foi possível superar 
a meta de 180 mil reais. Neste momento de 
pandemia, o recurso está viabilizando ações 
para a proteção das comunidades locais, es-
truturação e fortalecimento do setor de saúde 
do Céu do Mapiá e assistência social para os 
mais vulneráveis.

O MAPIÁ

AGRADECE
SAÚDE

saude.vilaceudomapia.org.br

saude.vilaceudomapia.org.br


AMVCM

A Associação dos Moradores da Vila Céu 
do Mapiá, com ajuda da Campanha Saúde 
do Mapiá, possibilitou a vinda da equipe de 
saúde de Pauini trazendo testes de Covid-19, 
DST e hepatite. Na segurança, foi constituído 
um grupo de fiscalização comunitária, e 
a entrada na vila continua fechada para 
visitantes. No bem-estar, cestas básicas e 
Auxílio Emergencial, e para os que têm Bolsa 
Família e aposentadorias, foi estabelecida uma 
logística para que não precisem ir até a cidade. 
O mesmo foi feito com o sistema de compras.

SAÚDE, SEGURANÇA 
E BEM ESTAR



IDARIS

SAÚDE
AMBIENTAL
Com apoio do IDARIS, o sr. João Guerra co-
ordenou uma ação de aplicação de Micror-
ganismos Eficientes nos açudes da Vila Céu 
do Mapiá para prevenção de mosquitos da 
malária e aceleração do processo natural de 
autólise ou autolimpeza, diminuindo o lodo 
e o ajuntamento de bactérias nocivas que 
crescem em alta velocidade.



Localizada em Boca do Acre, Amazonas, a 
fábrica de óleos da Cooperar finalizou sua es-
truturação no início de julho e já opera a todo 
vapor. A meta inicial é produzir 1.000 kg de 
óleo, 3.260 kg de farinha e 230 kg de pasta 
de castanha-do-brasil. Está prevista também 
a produção de 248 kg de cacau em pó e 211 
kg de manteiga de cacau.

COOPERAR

COOPERAR
INICIA FASE OPERACIONAL

DA FÁBRICA DE ÓLEOS



CANAL JAGUBE

HISTÓRIAS DE PAPAI

Em homenagem ao mês do Centenário do 
Padrinho Wilson Carneiro (julho), o Canal Ja-
gube lançou o vídeo ‘Histórias de Papai’, com 
participação de Raimundo Nonato, filho do 
seu Wilson. Histórias de quem conviveu com 
Mestre Irineu, Padrinho Sebastião e de quem 
deixou como legado o Pronto Socorro Rai-
mundo Irineu Serra, em Rio Branco, capital do 
Acre. Confira! 

https://bit.ly/3l0VyzZ

https://bit.ly/3l0VyzZ


Neste último mês, o Centro de Documen-
tação e Memória do Santo Daime – CEDOC, 
sob curadoria do Padrinho Alex Polari e coor-
denação técnica de Flávio Ribeiro, dispôs seus 
escritórios e equipe no Mapiá e em Visconde 
de Mauá para apoiar as produções do docu-
mentário ‘Sou Luz, Dou Luz’, produzido pela 
Arica Cinematográfica, e o livro do Centenário 
do Padrinho Sebastião, produzido pela Editora 
Yagé. Fotos, áudios e vídeos que contribuem 
muito para contar a história desse nosso guia 
espiritual. 

CENTENÁRIO VEM AÍ!

CEDOC / YAGÉ / ARICA



LITERATURA

ENTREVISTADO DO MÊS

Alex Polari é o convidado do Ciclo de Deba-
tes Literatura Daimista, conduzido por Lucas 
Kastrup. A conversa que iria ao ar no dia 18 
de agosto foi adiada, e acontecerá no dia 09 
de setembro às 19h30. Padrinho Alex Polari 
é autor de livros como ‘Evangelho Segundo 
Padrinho Sebastião’, ‘O Guia da Floresta’, ‘O 
Livro das Mirações’, entre outros. A live será 
transmitida no Facebook e no YouTube do 
Canal Jagube. Acompanhe a programação!



No começo de agosto, cantamos ‘O Justicei-
rinho’, no aniversário do Zé Mota e ‘O Segredo 
II’ da Madrinha Regina Pereira, comemorando 
seus 72 anos. Em Setembro, está programado 
no dia 05, um encontro conduzido pelo Léo Ar-
tese, dirigente do Céu da Lua Cheia, São Paulo e 
no dia 07, vamos comemorar o aniversário da 
comunidade do Céu da Montanha, em Mauá.

PROGRAMAÇÃO

A SEGUIR



A ICEFLU envia suas condolências à família 
do dr. Domingos Bernardo, que fez sua 
passagem ao plano espiritual na segunda-
feira, dia 17 de agosto de 2020. Registramos 
nosso respeito e apreço por ele, destacando 
sua importância na regulamentação do uso 
religioso do Santo Daime, tanto quando 
liderou o GT do antigo Confen, em 1986, 
quanto na sua atuação frente ao GMT/
Conad, em 2006. 

MEMÓRIA

DR. DOMINGOS BERNARDO 
GIALLUISI DA SILVA SÁ



A Instituição trabalha em ritmo intenso. 
Lembramos sobre a importância de man-
termos a contribuição associativa. Nos dias 
atuais, é essencial esse incentivo dos antigos 
e novos associados. Contamos com toda a 
irmandade nesse novo momento de união 
e força para nossa doutrina, nossa floresta e 
nossa memória.

iceflu.org

iceflu.org

