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CÉU DO MAPIÁ, SEDE 
MUNDIAL DA ICEFLU

Representante da Doutrina do Mestre Irineu e fruto de um 
modelo que nasceu na floresta e de um movimento espiritualista 
fundado, em 1974, pelo Padrinho Sebastião Mota de Melo, a 
ICEFLU - Santo Daime olha para 2022 como um ano de reafirmar 
os laços com as nossas origens e atuar de forma cada vez mais 
integrada com a sede mundial da instituição – nossa Igreja Matriz, 
o Céu do Mapiá. E sem perder de vista o rumo desta embarcação, 
continuamos com o trabalho de agregar os centros da linha do 
Padrinho em uma rede associativa operante e colaborativa, para 
nos tornamos uma instituição cada vez mais forte, transparente 
e sustentável.



SOMOS MIDAM

Você já conhece a Campanha Associativa Individual Somos 
Midam? Pensada para conectar o povo do Padrinho Sebastião 
em uma rede global e colaborativa, a campanha busca 
mobilizar a irmandade para a construção de um novo tempo 
em sintonia com a missão, visão e valores da nossa Doutrina. 
Ao associar-se à ICEFLU, você pode apoiar o desenvolvimento 
da instituição e ajudar a proteger o nosso sacramento, a cultura 
e os ensinamentos dos nossos professores.

FAÇA PARTE DA IGREJA 
DO PADRINHO SEBASTIÃO

SAIBA MAIS ACESSANDO: 

https://iceflu.org/somosmidam



SOMOS MIDAM

Se você é um associado individual da ICEFLU, estamos pre-
parando o envio de um “mimo” para agradecer seu apoio e por 
fortalecer a nossa rede de união. Com o suporte de parceiros, 
elaboramos kits exclusivos com literatura daimista, chocolates, 
adesivos, marca-página e o Hinário Nova Dimensão (Padrinho 
Alfredo) personalizado da Campanha Somos Midam. A ação 
faz parte da proposta associativa de consolidar os laços de re-
ciprocidade entre a instituição e associados. Agradecimentos 
à Editora Reviver, Gráfica Rainha, AMMA – Fazenda São Fran-
cisco, Glauco Cartoon e Canal Jagube.

KITS EXCLUSIVOS PARA 
ASSOCIADOS INDIVIDUAIS

SAIBA MAIS ACESSANDO: 

https://iceflu.org/somosmidam



ANIVERSÁRIO

Alfredo Gregório de Melo nasceu em 1950, no vale do Juruá. 
Eterno apoiador da missão de seus pais, após a passagem 
do Pad. Sebastião assumiu a liderança de sua linhagem 
espiritual, compondo, ao lado do Pad. Valdete e da Mad. Rita, 
o núcleo do Conselho Superior Doutrinário da ICEFLU. Sábio 
professor da floresta, diplomata cósmico do Santo Daime 
e grande responsável por sua expansão internacional, seus 
hinários são ensinamentos universais que anunciam uma 
Nova Era e uma Nova Dimensão. Viva o Pad. Alfredo!

72 ANOS DO 
PADRINHO ALFREDO



FESTIVAL NATALINO

Um dos períodos mais celebrados, importantes e emocio-
nantes do calendário daimista, o Festival Natalino foi marcado 
por uma série de publicações nas redes sociais da ICEFLU. Um 
conteúdo extenso refletiu as boas vibrações e os festejos dessa 
época do ano: cerca de 20 publicações sobre os trabalhos espi-
rituais, homenagens aos aniversariantes, valorização da nossa 
ritualística e das tradições natalinas, além de uma retrospecti-
va das ações que moblizaram a instituição em 2021.

VOCÊ VIU? 



DEPARTAMENTOS ICEFLU

No final de 2021, o Departamento Técnico Científico organizou 
o I ComCiência – Encontro de Saberes Santo Daime e Ciência, que 
reuniu dezenas de palestrantes em diálogos sobre a doutrina, em 
diversos ramos do conhecimento. A ICEFLU forneceu certificado 
de participação para os presentes, e a conferência continua 
disponível gratuitamente para estudo em nossos canais oficiais. 
Esse ano tem mais!

AQUI TEM MUITA 
CIÊNCIA  

SAIBA MAIS ACESSANDO: 

YOUTUBE



Com apoio da ICEFLU, a AGM – Sagrada Amazônia disponibi-
lizou todos os seis episódios da série de webinários com o Padri-
nho Alfredo, em inglês e português, para os irmãos e irmãs que 
quiserem se aprofundar na história do Padrinho Sebastião, da 
Madrinha Rita e da doutrina do Santo Daime. Quem quiser mer-
gulhar nessa jornada pode entrar em contato com a Secretaria 
da ICEFLU e se matricular nesse estudo fino.

WEBINÁRIOS

APRENDENDO COM O 
PADRINHO ALFREDO 



CEDOC

Os trabalhos no CEDOC seguem intensos depois de reunião de 
final de ano da equipe, a primeira presencial desde o início da 
pandemia. Os projetos e atividades vêm sendo encaminhados, 
com destaque para o trabalho de registro e de digitalização de 
fitas cassete de palestras dos Padrinhos e versões históricas 
dos hinários, e também a organização dos documentos de 
transcrições destas fitas – um material valioso da nossa história.

DIGITALIZAÇÃO 
DE FITAS CASSETE 



MAPIÁ CONTRA 
A COVID19

AMVCM

Com 15 casos de Covid-19 confirmados, até o dia 1º de 
fevereiro, no Céu do Mapiá, a Gestoria de Saúde da AMVCM tem 
dedicado esforços para conscientizar os moradores a adotarem 
os cuidados necessários e evitarem a propagação da doença. 
Em paralelo, a associação pressiona a prefeitura de Pauini 
para continuidade da vacinação, abastecimento de remédios 
e testes, contratação dos profissionais de saúde e manutenção 
da Unidade Básica de Saúde local.



CÉU DO MAPIÁ

A Escola Estadual Cruzeiro do Céu, professores e a turma da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) promovem a campanha 
para possibilitar exames de vista e aquisição de óculos para os 
estudantes e comunitários da Vila Céu do Mapiá. O movimento 
tem como meta arrecadar R$ 18 mil, que serão utilizados para 
oferecer exames de vista com profissionais na Vila e custear 
30 óculos para os estudantes. As doações podem ser feitas 
por meio de pix e Paypal. 

CAMPANHA ÓCULOS 
DO ESTUDANTE



CÉU DO MAPIÁ

MAIS INFORMAÇÕES 
COM A COORDENAÇÃO 
DA CAMPANHA: 

LIGUE PARA:
(97) 99903-1990.

DADOS PARA DOACÕES:

Banco do Brasil
Agencia 0814-1
Conta Corrente 17093-3
PIX (CNPJ) 35148.529000131

IBAN BR1500000000008140000170933C1
BRASBRRJSBO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DA SANTA CASA DE CURA:

CNPJ: 35.148.529/0001-31
Vila Céu do Mapiá
Floresta Nacional do Purus / Pauini
CEP 69860-000

DOE PELO PAYPAL

PAYPAL



JURUÁ

A Oficina de Artesanato Linha do Tucum, em parceria com 
Instituto Nova Era e Empório Raiz, realizou, em dezembro 
de 2021, o lançamento da linha “Amor à Floresta”. Os 
convidados (presencialmente e online) puderam conhecer 
o Projeto Educacional de Biodesign e a comunidade, onde 
todo o artesanato é feito com cuidado e amor à floresta. 
Os produtos estão à venda no Empório Raiz em Ribeirão 
Preto/SP, e em breve pelo Instagram.

LINHA DO TUCUM 
LANÇA LINHA DE 
ARTESANATO

LINHA DO TUCUM

INSTAGRAM



EDITORA REVIVER

A Editora Reviver renova a sua parceria com a ICEFLU, trazendo 
descontos imperdíveis nos livros do selo Yagé. Os principais títulos 
da literatura daimista, de autores como Lucio Mortimer, Isabel 
Barsé, Maria Eugenia da Silveira Mortimer e Vera Fróes, estão à 
venda com um super desconto no site da editora e também pela 
amazon.com. Clique e confira!

LITERATURA 
DAIMISTA 

SAIBA MAIS ACESSANDO: 

EDITORA REVIVER



MEMÓRIA

FILIPE GIALLUISI DA SILVA SÁ
*26/01/1971 +15/01/2022

Chegou à Doutrina no início dos anos 90, por meio do trabalho de 
seu pai, Domingos Bernardo, presidente da comissão do CONFEN 
sobre a ayahuasca. Fardou-se no Céu do Mar e foi cofundador 
e dirigente da igreja Rainha da Montanha, em Petrópolis (RJ). 
Sempre prestativo, amigo de todos, irmão querido, cumpriu 
sua missão com louvor. Mudou-se deste chão dias antes de 
completar 51 anos. Deixou sua companheira Raquel, sua filha 
Aurora, os irmãos Leonardo e Alexandre e sua mãe Ana Maria, 
a quem enviamos vibrações de conforto. 



MEMÓRIA

PONCIANO CARLOS SANTOS 
DE ALMEIDA

*02/11/1959 +16/02/2022

Com sua alegria, o mestre de capoeira cativou a todos no 
Mapiá. Dos mais jovens aos idosos, todos se alegraram ou 
bateram palmas nas rodas de capoeira. Tio Poncio, como era 
carinhosamente chamado, levou para a comunidade o ensino 
dessa luta marcial como uma arte, exercício físico, ética e conduta 
a serem seguidas. Um grande diferencial na sua profissão foi o 
seu trabalho de capoeira inclusiva. Deixa saudades, mas no céu 
os anjinhos estão em festa, numa linda roda de capoeira. 



EDITORIAL

Projeto editorial: Giovanni Tabolacci e Rodrigo Dozzo
Edição e revisão: Flora Guedes e Ana Carolina Simas
Arte: Giovanni Tabolacci

Conteúdo: Kézia Marinho, Tatiana Reis, Oswaldo Guimarães, Glauber 
Loures, Gilda Gonçalves, Giovanni Tabolacci e equipe CEDOC.

Foto da capa: CEDOC Fotos desta edição: Márcio Assis/ Acervo CEDOC,  
Kézia Marinho, Ana Khédlia Marinho, Marília Lopes , arquivo pessoal 
(Filipe Gialluisi e Ponciano de Almeida), Raphael Fonseca da Silveira/ 
Fundo CEDOC e Departamento de Comunicação INE.

Tradução em espanhol: Daniel Pesquero
Tradução em inglês: Brock e Tatiana Reis
Revisão Final: Conselho Editorial ICEFLU
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Fale conosco pelo e-mail: comunica@iceflu.org 
e siga as redes da instituição. 

@santo.daime_iceflu Santo Daime/ICEFLU



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”. 

iceflu.org


