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Tradicionalmente dedicado à Virgem Maria, o mês de maio 
evoca a presença amorosa de todas as mães. A potência desse 
amor maternal se manifestou na Live do Dia das Mães e deixou 
nossos corações cheios de gratidão. Um verdadeiro presente 
que fortaleceu nossa corrente global nas companhias ilustres 
das madrinhas Rita e Júlia – e da madrinha Cristina Raulino 
nos abençoando do plano astral.

LINDA FESTA DA

MARIA
VIRGEM



SECRETARIA

A Secretaria Executiva está promovendo a associação 
institucional dos grupos que levantam a bandeira da linha 
espiritualista do Padrinho Sebastião. Já ocorreram encontros 
com algumas igrejas de Minas Gerais, São Paulo e Região Sul. 
O objetivo é apresentar a nova estrutura da ICEFLU, avançar 
com as mudanças institucionais de forma participativa e com 
transparência, ouvir as necessidades de cada centro e fortalecer 
o relacionamento. 

Informações: 
associa@iceflu.org

ASSOCIAÇÃO
INSTITUCIONAL

iceflu.org



A ICEFLU segue fortalecendo uma governança que assegure 
confiança e inclusão. O Conselho Fiscal está com nova 
composição. Além de Walter Menozzi, membro da Diretoria 
da ICEFLU Europa, duas mulheres integram o Conselho: 
Nilda Lopes Penteado, moradora do Céu do Mapiá, e Robin 
Schanzenbach, representante do CEFLURGEM (que congrega 
igrejas na América do Norte). Deste modo, nossos relatórios 
financeiros serão fiscalizados por instituições internacionais, 
referências em organização e transparência.

NOVA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO FISCAL

DEPARTAMENTOS ICEFLU



DEPARTAMENTOS ICEFLU

Em abril e maio, aconteceram as primeiras reuniões do 
Departamento Técnico Científico da ICEFLU. O setor reúne 
pesquisadores e profissionais das ciências sociais, ciências da 
natureza, ciências da saúde e do campo jurídico, e inicia seus 
trabalhos para respaldar científica e juridicamente nossa prática 
espiritualista cristã e prestar apoio técnico às comunidades 
daimistas ligadas à ICEFLU. Um marco histórico em nossa 
organização institucional.

SANTO DAIME E

CIÊNCIA



DOUTRINA

Para os irmãos e irmãs que sempre sonharam em se aprofundar 
nos conhecimentos sobre a Doutrina, os webinários do 
Padrinho Alfredo trazem uma oportunidade ímpar de navegar 
nas histórias da floresta e de aprender mais sobre o trabalho 
do Padrinho Sebastião e sua família. Os webinários reuniram 
a irmandade do mundo inteiro para escutar e dialogar 
pessoalmente com nosso Padrinho. Fiquem ligados nas 
próximas edições dessa iniciativa apoiada pela ICEFLU!

WEBINÁRIOS DO
PADRINHO
ALFREDO



LIVES

FESTEJOS EM
ABRIL E MAIO

Em concentração do 30 de abril, dirigida por Padrinho Alfredo, 
celebramos o companheiro do Mestre, Antônio Gomes. Em 
maio, demos viva aos 38 anos do Céu do Planalto. Com alegria 
nos conectamos para desejar vida longa e saúde a Rutilene 
Raulino e Madrinha Albertina Corrente, firmeza e exemplo 
para as mulheres da Doutrina. E unidos homenageamos nosso 
irmão Raoni Vilas Boas, e nosso amado Padrinho Nel, sempre 
presente em nossos corações.



LIVES

Chegou o nosso festival junino e para vivermos esse 
momento de alegria e luz com a irmandade em todo globo 
terrestre, a ICEFLU apresenta o calendário de Lives que serão 
transmitidas no Facebook e Youtube do Canal Jagube e Rádio 
Jagube e também no Facebook da ICEFLU:

• São Pedro (domingo 27/06) 
• Missa Passagem do Mestre Irineu (quarta-feira 06/07) 
• Trabalho da Passagem do Mestre Irineu (domingo 11/07)

*horários serão divulgados pelas redes sociais

LIVES FESTEJOS

JUNINOS



GT MULHERES

As  desafiam os seres humanos há 
milhões de anos, e o costume de procurar ajuda para dar à luz 
tem raízes antiquíssimas. Profundas conhecedoras dos ciclos 
da natureza, as parteiras ganharam uma homenagem do GT 
Mulheres, que reverenciou as mestras: 

Mad. Cristina, D. Luci, Vó Nogueira, Maria Brilhante, Dalvina 
Corrente, Maria Corrente, Albertina Corrente, Francisca 
Corrente, Mad. Silvia e Rosa Raulino.

HOMENAGEM ÀS
PARTEIRAS



GT MULHERES

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, no dia 18 de maio, foi marcado 
pela mobilização para sensibilizar os moradores no Céu do 
Mapiá, com palestra e distribuição de cartazes informativos 
no centro da Vila. A ação foi realizada pelo Grupo de Trabalho 
de Mulheres da ICEFLU no Mapiá, em parceria com a Escola 
Cruzeiro do Céu e IDARIS. 

ASSISTA:

CONSCIENTIZAÇÃO NO
CÉU DO MAPIÁ

https://cutt.ly/LniwXRw



CEDOC

O CEDOC recebeu uma aquisição muito especial. Trata-se do 
acervo da Rádio Jagube (1999 a 2008), doado pelo irmão 
Roberto Santagata, que durante muito tempo esteve à frente 
deste importante veículo de comunicação do Céu do Mapiá. 
“A voz da integração mapiense”, como o nosso saudoso Lúcio 
Mortimer costumava abrir as transmissões - numa época 
em que não havia ainda internet e whatsapp - era onde se 
divulgava tudo: hinários, trabalhos, entrevistas e recados.

ACERVO DA
RÁDIO JAGUBE



CÉU DO MAPIÁ

Escola, Igreja, Jardim da Natureza, Santa Casa, açudes, 
roçados, praça, igarapé, Cozinha Geral e outros espaços 
comunitários recebem os trabalhadores dos tradicionais 
mutirões de segunda-feira. A organização é feita pela AMVCM, 
em conjunto com as gestorias de obras, eventos, comunicação, 
abastecimento, educação, Manejo Florestal, saúde, entre outras. 

ASSISTA:

MUTIRÕES NO
CÉU DO MAPIÁ

https://cutt.ly/Unu48ud



CÉU DO MAPIÁ

O Instituto Dharma, em parceria com a Santa Casa de Cura 
e Jardim da Natureza, realizou o lançamento do projeto Flor 
Menina do Mapiá, durante o mês de maio.  A iniciativa é 
voltada para meninas com idade entre 10 e 18 anos, e envolve 
temas centrais como arte, saúde e educação, com professoras, 
artesãs, especialistas e voluntárias.

PROJETO FLOR MENINA DO

MAPIÁ



AMVCM

A Associação de Moradores da Vila Céu do Mapiá, através de 
seu secretário-geral, Oswaldo Guimarães, participou da Reunião 
de Cúpula da Rede Global de Ecovilas: Soluções Regenerativas. 
Na Cúpula virtual, que reuniu representantes de ecovilas e 
especialistas de todo planeta, durante cerca de 90 minutos, o 
representante da AMVCM relatou o percurso da comunidade 
até a filiação definitiva à Global Ecovillage Network: 

PARA REDE GLOBAL DE
ENTREVISTA

ECOVILAS

https://youtu.be/llAWdhgSx-4



SAÚDE

O Céu do Mapiá e seus moradores estão de parabéns pela boa 
aceitação da vacina contra Covid-19. Todos os idosos já estão 
protegidos e cerca de 200 pessoas com mais de 35 anos já 
estão vacinadas. Também foram imunizados os moradores da 
Fazenda e Prainha. Os próximos a serem beneficiados serão os 
adolescentes e os jovens. A previsão é que até novembro de 
2021 toda a comunidade esteja protegida contra o coronavírus. 

ASSISTA: 

VELHA GUARDA
VACINADA

https://cutt.ly/Bnu4NID



SANTA CASA DE CURA

A reforma da Santa Casa está a pleno vapor. Estão em construção 
o novo estaleiro para a caixa d’água, o banheiro feminino e 
a lavanderia. O telhado para a nova cozinha já foi finalizado. 
A Santa Casa agradece aos amigos empenhados em ajudar a 
manter o projeto de cura holística no Céu do Mapiá, trabalho 
inspirado no desejo do Padrinho Sebastião de que o Santo 
Daime fosse utilizado junto a outros conhecimentos sagrados 
e às tradições do Povo da Floresta.

OBRAS DA REFORMA A
TODO VAPOR



RÁDIO JAGUBE

A Radio Jagube entrou em recesso no mês de maio. Rádio 
Web e FM estão temporariamente fora do ar, mas continuam as 
transmissões das Lives e programas nas plataformas Facebook 
e Youtube. Os serviços de internet permanecem atendendo a 
comunidade: o wi-fi livre no Telecentro e na praça, e os pontos 
na casa da Madrinha Rita, Escritório ICEFLU, AMVCM e obra 
da igreja. Nesse período, será feita a manutenção da rádio e a 
preparação da nova sala das lives. 

RECESSO
 E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA



COOPERAR

Com o fim da estação chuvosa, o Núcleo de Manejo Florestal 
Comunitário se mobiliza para continuação dos trabalhos. No 
último dia 15, o grupo esteve reunido para o planejamento 
operacional e já realiza as primeiras atividades na floresta em 
2021.  A equipe segue motivada na produção de madeira 
certificada para o atendimento das obras comunitárias e 
esperançosa com as perspectivas de beneficiamento da 
madeira na própria comunidade.

COLHEITA FLORESTAL

2021

Assista o Vídeo



MANEJO FLORESTAL

Com o fim da estação das águas, foi dado um passo importante 
na estruturação da . 
Em duas grandes operações, foram transportadas, até o 
Mapiá, uma plaina moldureira e uma serra circular, que 
possibilitarão beneficiar a madeira certificada em tábuas 
com encaixe para construção de paredes, assoalhos, móveis 
e outros. Veja como foi a operação de transporte: 

OFICINA ESCOLA
NOVAS MÁQUINAS PARA A

https://cutt.ly/Vnu4ZSj



SOBERANIA ALIMENTAR

Aproveitando a baixa do Rio Purus e a boa fertilidade da 
terra após a alagação, os plantios do novo ciclo agrícola foram 
iniciados com boas expectativas. Neste ano, o Programa 
de Agroecologia e Soberania Alimentar apoia 12 famílias 
agricultoras nas Praias Gregório de Melo, Dom João e Sinibú, 
em plantios de culturas diversas, como milho, feijão, arroz, 
melancia, macaxeira, batata doce, gergelim, entre outras.  

NOVO CICLO AGRÍCOLA
DE PRAIA ABREM
PLANTIOS



SOBERANIA ALIMENTAR

O Programa de Agroecologia e Soberania Alimentar da 
Cooperar mobilizou seus membros para a tradicional farinhada 
comunitária. Cerca de uma tonelada de macaxeira foi colhida no 
roçadão, beneficiada e transformada em farinha. O movimento 
contou com a participação de agricultores, voluntários e jovens, 
que participaram dos três dias de trabalho na Casa de Farinha e 
roçado. O trabalho rendeu 250 kg de farinha.

FARINHADA
COMUNITÁRIA



FAZENDA SÃO SEBASTIÃO

Com recurso da campanha realizada por Frei Betto, em 
2020, e com apoio da Rede de Cooperação Amig@s do Chico 
Corrente, foi concluída a reforma da Escola da Fazenda. Hoje 
com dois professores, uma merendeira e uma auxiliar, a escola 
atende cerca de 30 estudantes. O projeto pedagógico está em 
construção com a participação da Escola Estadual Cruzeiro do 
Céu e parceiros.

Para mais informações: 
isavicosa@isavicosa.org 

NOVO TEMPO PARA A ESCOLA DA

FAZENDA
SÃO SEBASTIÃO



IDARIS

O IDARIS lançou seu novo site! Nele é possível conhecer 
o trabalho da instituição, tornar-se assinante da Revista 
RegenerAção Comunitária e ficar por dentro das últimas 
notícias sobre o Mapiá, a Amazônia e iniciativas inovadoras 
sustentáveis e regenerativas que acontecem pelo mundo. O 
site oferece download de diversos arquivos, como o Relatório 
de atividades IDARIS 2020, que foi apresentado na última 
assembleia.

IDARIS
CONHEÇA O NOVO SITE DO

https://www.idaris.com.br/



CÉU DE SÃO IRINEU

Na terra do Mestre Irineu, o trabalho é incessante e, por isso, se 
pode colher os frutos da jornada. No momento, foram concluídas 
as obras do telhado, em telhas de barro, da casa grande do 
Mestre – o que vai proporcionar melhor recepção e acolhida 
aos colaboradores e facilitar a realização de um maior número 
de trabalhos espirituais, com mais conforto e comodidade para 
todos. Para quem tem fé, a vida não tem fim!

SÃO VICENTE
PROGRESSOS EM

FÉRRER



CINEMA

O filme Santo de Casa, produzido pela Arica Cinematográfica, 
realizado pelo Instituto Nova Era e apoiado pela ICEFLU, foi 
lançado em rede nacional no Canal Brasil da Globosat. A história 
dos familiares de Raimundo Irineu Serra, no interior do Maranhão, 
mostra a realidade simples dos descendentes do nosso Mestre. 
A agenda do Canal pode ser conferida em qualquer operadora 
de TV por assinatura e também pela GloboPlay. 

SANTO DE CASA

NACIONAL
EM REDE



CANAL JAGUBE

Jovens do Canal Jagube e do Programa Florescer da Nova Era 
participaram de um bate-papo com a irmandade daimista no 
mundo sobre os desafios de se produzir conteúdo audiovisual na 
Floresta Amazônica e a experiência de comunicação comunitária 
dentro da Vila Céu do Mapiá. Uma excelente oportunidade para 
conhecer mais sobre o Canal Jagube e o projeto de capacitação 
de jovens mapienses no audiovisual: 

PRODUÇÃO
DE CONTEÚDO NA
FLORESTA

https://www.youtube.com/watch?v=0hBiQBTh8Yk



HOMENAGEM

Geraldine Johanna Cornelia nasceu no dia 16 de março de 
1945 e faleceu em 1º de junho de 2016, Amsterdam. Foi um 
exemplo vivo do poder de cura do Santo Daime, que lhe deu uma 
sobrevida de 24 anos de um tumor cerebral - cujo prognóstico 
médico era de apenas alguns meses de vida. Peça chave no 
florescimento da nossa Doutrina na Holanda e Europa, sempre 
será lembrada pelo acolhimento amoroso com o qual recebeu 
todos aqueles que acorreram a sua casa.

MADRINHA
GERALDINE FIEJMAN



MEMÓRIA

RITA DIONISIA SERRA
08/10/1929 + 07/06/2021 

Dona Rita, natural de São Vicente Férrer da Baixada 
Maranhense, foi filha de Paulo Serra, o tio de Raimundo 
Irineu Serra que o educou como pai. A prima-irmã do Mestre 
Irineu criou inúmeros filhos, não somente os biológicos, mas 
também afilhados, sobrinhos e netos. Despediu-se da vida 
terrena no ano que completaria 92 anos de idade, deixando 
um importante legado espiritual e cultural da raiz afro-
maranhense do Mestre Raimundo Irineu Serra.



MEMÓRIA

TONY JARBAS FERREIRA CUNHA
19.09.1964 - + 18.04.2021

Natural de Juazeiro, na Bahia, Tony Jarbas foi Engenheiro 
Agrônomo e PhD em Ciência do Solo. Tornou-se um soldado 
da Rainha da Floresta ao se fardar no Céu do Mar, Rio de 
Janeiro. Ao retornar a sua terra natal, Tony Jarbas fundou a Casa 
de Oração São Francisco de Assis. O seu hino “Todo Amigo” 
descreve muito bem quem foi ele em vida: “eu sou todo amor, 
eu sou todo amigo, sou um bom irmão”.



O SANTO DAIME INFORMA é um veículo produzido pelo 
Departamento de Comunicação da ICEFLU. Esse boletim propõe 
noticiar o que acontece em nossa irmandade e com a nossa 
instituição. Muitos projetos, iniciativas e benfeitorias vêm sendo 
realizadas e acreditamos que, na linha do nosso Padrinho 
Sebastião, o que vale é o “correio da boa notícia”. 

Fale conosco pelo e-mail: comunica@iceflu.org 
e siga as redes da instituição. 

iceflu.org

@santo.daime_iceflu

Santo Daime/ICEFLU


