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SANTO DAIME

INFORMA
O NOSSO SENTIDO COMUNITÁRIO É FRUTO
DO VERDADEIRO TRABALHO ESPIRITUAL DE
SEBASTIÃO MOTA DE MELO. É HORA DO POVO DO
SANTO DAIME SE UNIR!

OBRA DA IGREJA

CONSTRUINDO O SONHO
Avançando a obra da nossa nova Igreja da Floresta,
continua sendo realizada a montagem da estrutura
metálica. Na foto acima, a torre central para a
subida do telhado. Abaixo, uma sapata de fundação
para o mezanino.

SECRETARIA

INSTITUCIONAL
Segue o processo de reengenharia institucional.
Neste mês, representantes da ICEFLU estiveram nos
Estados Unidos, reunidos com representantes do
CEFLURGEM, uma das instituições que representam
o Santo Daime no país norte-americano. Os novos
caminhos institucionais foram apresentados e a
irmandade global vai se reunindo.

2020

CENTENÁRIO
Contagem regressiva. A Associação dos Moradores
da Vila Céu do Mapiá, a equipe do Plano Diretor, o
Amagaia e a organização responsável pelos eventos
do centenário do Padrinho Sebastião, estão se
preparando para tudo o que vai acontecer no ano
comemorativo. Na reunião que tiveram no começo
do mês, conversaram sobre as atividades previstas no
calendário e se dividiram em grupos responsáveis por
diversos setores de organização.

CÉU DO MAPIÁ
Confira a edição online do Jornal do Céu, com
tudo o que está acontecendo dentro da nossa vilamatriz, assim como em comunidades daimistas
que se encontram no Brasil e no mundo. Palavras
especiais dos nossos padrinhos e madrinhas,
novidades, informações de eventos e muito mais.
Acesse nosso site:

https://bit.ly/2mNUS7K

FEITIO ESCOLA

VIVA O NOSSO FEITIO
Encerrado o Feitio Escola no Céu de Maria.
Foram feitas 36 panelas que servirão a irmandade
do Santo Daime. A programação segue agora para
Belém do Pará, iniciando os trabalhos no dia 27 de
Outubro, seguindo até o dia 6 de Novembro.

CEDOC

CEDOC

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
Através do apoio da Irmandade internacional,
estamos iniciando as obras da sala de guarda
do nosso crescente acervo. Teremos em breve,
nas dependências do CEFLURG, que fica na
comunidade Céu da Montanha, uma sala
climatizada, com controle de umidade para
manter os originais preservados. Segue o trabalho.
contato: cedoc@iceflu.org.br

A SEGUIR

2 DE NOVEMBRO

DIA DE FINADOS
No começo de Novembro, a irmandade do Santo
Daime estará reunida em seus respectivos centros,
cantando os 4 Companheiros do Mestre Irineu,
no dia de Finados. Desejamos a todos um ótimo
trabalho e uma boa reza para as almas.

AMAGAIA

MANEJO COMUNITÁRIO
Por meio de técnicas de colheita de impacto
reduzido, o Núcleo de Manejo Madeireiro
Comunitário da Vila Céu do Mapiá, vinculado à
COOPERAR, realiza o manejo florestal madeireiro
para viabilizar a geração de trabalho e renda e
garantir a conservação e manutenção da
floresta em pé. Já foram realizadas duas colheitas
florestais, envolvendo mais de 40 pessoas da
comunidade. Encontra-se em construção a Oficina
Escola de Serraria e Marcenaria Comunitária, que
será movida por energia renovável, possibilitando
a autossuficiência em madeira e fortalecendo a
economia comunitária.

www.santodaime.org/site/amagaia

IDARIS

MAPEAMENTO DE CONSUMO
O IDARIS, em parceria com o Programa AmaGaia
e o Instituto de Socioeconomia Solidária (ISES),
realizou um mapeamento de consumo e produção
na Vila Céu do Mapiá. Os resultados vão apoiar a
comunidade na busca de soluções e oportunidades
justas para o fortalecimento da produção e consumo
local, gerar mais trabalho e renda, melhorar a
oferta de produtos e serviços e fortalecer economia
solidária na Vila.
Link para o Mapa de Consumo completo:
https://bit.ly/2VRNMMu

VILA CÉU DO MAPIÁ

RÁDIO JAGUBE
Foi reinaugurada na Vila Céu do Mapiá, a Rádio
Jagube. “A voz da integração Mapiense”, criada em
1988, zelada por Roberto Santagata e imortalizada
na voz de Lucio Mortimer, pode ser sintonizada na
mesma frequência 100,3 FM em celulares, rádios e
caixinhas de som, em um raio de 10km a partir do
Telecentro. A irmandade da Vila, pode agora rezar a
oração diária, estudar hinários, ouvir boa música e
ficar por dentro de notícias da comunidade e da rede
da irmandade daimista.

EDITORA YAGÉ

LANÇAMENTO
“A Transmutação da Humanidade”, livro canalizado
por Isabel Barsé, já se encontra em nosso estoque.
A renda do livro é revertida para a Santa Casa de
Cura Padrinho Manoel Corrente. Em breve, no site!

http://www.editorayage.com.br

CANAL JAGUBE

NOVOS VÍDEOS
Os lançamentos do mês no Canal Jagube, foram
os primeiros materiais sobre o AYA2019, com uma
linda narrativa institucional e uma homenagem ao
aniversário do Padrinho Alex Polari, representante
da instituição que esteve no evento global sobre a
ayahuasca ocorrido em Girona, Catalunha.
Siga o Canal no Youtube.
http://www.youtube.com/c/canaljagube

ICEFLU - NOVA DIMENSÃO

SANTO DAIME
VAMOS JUNTOS FORTALECER
NOSSA INSTITUIÇÃO E VIVER EM
UNIÃO. ASSOCIE-SE!

secretaria@iceflu.org.br

