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DIA MUNDIAL DA PAZ
No dia 1 de janeiro foi comemorado o Dia Mundial da
Paz na Vila Céu do Mapiá, com oração na praça com
a Madrinha Júlia, palestra do Padrinho Alfredo,
danças circulares, carimbó, malabarismo, sorteios
e apresentação musical das crianças. Ao final, uma
farta ceia na Cozinha Geral. A linda confraternização,
organizada pela AMVCM e Gestoria de Eventos,
contou com a participação de padrinhos e madrinhas,
moradores e visitantes, abrindo oficialmente o Ano
do Centenário do Padrinho Sebastião e afirmando o
Amor, a Harmonia, a Verdade, a Justiça e a Paz. O
que desejamos a toda irmandade é um ano repleto
de luz, prosperidade e a prática dos ensinamentos
do nosso amado Padrinho. Viva 2020!!!

70 ANOS

DO PADRINHO ALFREDO
O ano de 2020 chegou, e com ele os 70 anos do
Padrinho Alfredo, presidente do Santo Daime no
Brasil e no mundo. O maior presente foi a presença
da Madrinha Rita no salão durante o hinário de
celebração, um momento inesquecível! O ano segue
com muitas comemorações.

70 ANOS PADRINHO ALFREDO

OBRA DA IGREJA

A obra avança. Foi montada a estação de tratamento
de esgoto da Igreja. Em andamento estão a
construção da sala técnica de energia, a instalação
do sistema de energia solar e o processo de reforço
estrutural visando a segurança.

ANIVERSÁRIO CÉU DO MAPIÁ

VILA CÉU DO MAPIÁ
COMPLETA 37 ANOS

IDARIS

MOEDAS VERDES
EM TESTE
No último mês de dezembro, entrou em teste, no
Céu do Mapiá, a moeda social VERDE. A criação
da moeda faz parte da estratégia de fortalecimento
da economia solidária no Mapiá, através da Rede
FORTES. Os VERDES já são aceitos na Feira de
Produtores da Vila, na Cozinha Geral, na Vendinha
da Floresta e por diversos produtores e prestadores
de serviços filiados à Rede.

LINK PARA O FOLDER DA REDE FORTES

REDE FORTES

CÉU DO MAPIÁ

RELATÓRIO DA VISITA
DO INSTITUTO DHARMA
AO CÉU DO MAPIÁ E FAZENDA
A Vila Céu do Mapiá recebeu, em agosto de 2019,
a visita de membros do Instituto Dharma, uma
ONG voltada para o atendimento de populações
que têm dificuldade em acessar serviços públicos
de saúde. Durante duas semanas, médicos de
várias especialidades, dentistas e psicólogo
atenderam na Vila e na Fazenda São Sebastião.
Com apoio da Associação de Moradores da Vila
Céu do Mapiá, eles assistiram a mais de uma
centena de pessoas e ficaram de voltar em 2020.
Veja o relatório completo no link abaixo.
PARA VER O LINK CLIQUE AQUI

CÉU DO MAPIÁ

ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO
VOLUNTÁRIO NO CÉU DO MAPIÁ
O médico oftalmologista André Born esteve
no Céu do Mapiá, no mês de dezembro. O
médico foi acompanhado do amigo Zerivan de
Oliveira, da igreja Flor do Cajueiro, do Ceará. No
primeiro dia, o médico atendeu 34 pessoas na
casa da Madrinha Rita, e, nos dias seguintes,
na Santa Casa, atendeu mais de 240 pessoas,
entre crianças, adultos e idosos. A iniciativa foi
totalmente voluntária. Dr. André levou todos os
equipamentos e instrumentos novos necessários
para os atendimentos e contou com apoio de
várias pessoas da comunidade.

AMAGAIA

MANEJO RECEBE CERTIFICADO FSC
Concluído o processo de certificação do Manejo
Florestal Comunitário da Vila Céu do Mapiá como um
empreendimento de manejo florestal FSC (Forest
Stewardship Council - Conselho de Manejo Florestal).
A Cooperar recebeu o Certificado no último dia 13 de
janeiro. Importante conquista para o Céu do Mapiá,
a certificação reconhece que a atuação responsável
pelo empreendimento contribui para a conservação
dos recursos naturais, proporciona condições dignas
e justas para os trabalhadores e promove boas
relações com a comunidade.

CENTENÁRIO

VISITE O CÉU DO MAPIÁ NO ANO DO

CENTENÁRIO DO PADRINHO

Aos que planejam visitar o Céu do Mapiá neste
ano comemorativo do Centenário do Padrinho
Sebastião, lembramos que é fundamental o
preenchimento do formulário de inscrição do
visitante. O formulário deve ser preenchido para
visitas em qualquer época do ano.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Para mais informações, entre em contato com a
equipe de Recepção: mapiavisita@gmail.com

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO DAIMISTA 2020
Já está à venda o calendário de trabalhos da Vila
Céu do Mapiá 2020, organizado pela Gestoria
de Eventos da AMVCM e com curadoria de
fotos feita pelo CEDOC. O calendário traz todos
os trabalhos que irão acontecer na nossa matriz
no ano do Centenário do nosso querido Padrinho
Sebastião. Os recursos arrecadados com a venda
do calendário serão revertidos à Gestoria de
Eventos da AMVCM para a produção das festas,
dos encontros e eventos desse ano especial.
Valor: R$ 30,00 a unidade
As igrejas que quiserem adquirir os calendários
para a sua comunidade devem entrar em
contato com: secretaria@iceflu.org.br

CANAL JAGUBE

CANAL JAGUBE
LANÇA MAIS VÍDEOS
“A Caminhada de Nossa Senhora Aparecida” é uma das romarias mais tradicionais do
Brasil. Diversos movimentos religiosos participam,
inclusive seguidores do Santo Daime. A 26ª Edição
da caminhada daimista, realizada em julho do
ano passado, foi organizada pela comunidade do
Céu da Mantiqueira, de Camanducaia/MG, e está
registrada neste vídeo.
Confira em: https://bit.ly/2RFt0it

EDITORA YAGÉ

EDITORA YAGÉ TRABALHA
EM NOVA PUBLICAÇÃO
Fernando Ribeiro acaba de terminar a obra “De
Vilcabamba ao Céu do Mapiá”, segundo livro da
Trilogia “Ayahuasca, a Cerimônia Americana”.
Entre histórias incas e vivências na floresta
com o povo do Padrinho Sebastião, o autor
traz memórias e lembranças de suas viagens e
experiências a favor da expansão do Santo Daime.
Juntamente com o livro novo, também será
relançado o primeiro volume da coleção,
intitulado “Os incas, as plantas de poder e um
tribunal espanhol”. Ambos serão publicados
pela Editora Yagé.
Visite: https://editorayage.com.br/
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SANTO DAIME
VAMOS JUNTOS FORTALECER
NOSSA INSTITUIÇÃO E VIVER EM
UNIÃO. ASSOCIE-SE!

secretaria@iceflu.org.br

