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ORIENTAÇÃO ICEFLU
Os trabalhos previstos em nosso calendário
oficial estão suspensos. Portanto, orientamos
que haja um esforço criativo por parte dos
Conselhos das Igrejas no atendimento de demandas espirituais da Irmandade.
É importante continuarmos
contando com o amparo da nossa
fé e dos nossos ensinamentos.
VIVA NOSSA IRMANDADE!
+informações:
www.iceflu.org
+informações:
www.iceflu.org.

“Para toda a irmandade do
SantoDaime no Brasil e no exterior,
recomendo agora muita calma,
paciência e esperança, que toda
dor há de passar.
Vamos ter a vitória da nossa fé,
na nossa escola espiritual, do que
estamos falando e pregando há
tempos, que é o nosso Deus, Pai
Criador de todo o planeta!”
Padrinho Alfredo

FÉ

VIVA NOSSA CURA!
Em nome da Madrinha Rita e do nosso
presidente Padrinho Alfredo, convocamos
todos os irmãos e irmãs para estarmos reunidos em orações diárias, em família, a fim
de combatermos o erro com a fé, a falsidade
com a verdade, o ódio com o amor, a morte
com a vida, a tristeza com a alegria. Na certeza absoluta de que a união faz a força, e a
força é a verdade! Viva nossa cura!

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES

CÉU DO MAPIÁ
EM ISOLAMENTO
A Associação de Moradores da Vila Céu
do Mapiá estabelece a suspensão da visitação à nossa comunidade na Vila Céu do Mapiá por prazo indeterminado. Entrada e saída
da vila estão sob nossa responsabilidade e
se darão apenas em casos emergenciais.
Os trabalhos espirituais no Mapiá também
estão suspensos até segunda ordem e a Associação está realizando um vasto trabalho
de avisos e conscientizações.

OBRA DA IGREJA

Por enquanto, a obra da nossa Igreja da Floresta continua com os trabalhadores que já
estão instalados na comunidade do Céu do
Mapiá. Seguem os trabalhos da cobertura do
túmulo do Padrinho Sebastião e os reforços
necessários na fundação da igreja

CEDOC

PRESERVANDO A MEMÓRIA
Com todos os cuidados necessários nesses
tempos de crise, os trabalhos do CEDOC
continuam preservando a memória desta
bela história da qual somos protagonistas.
Aproveitando que a maior parte de nossa
equipe está na comunidade em Visconde
de Mauá, seguimos na tarefa de organizar os acervos e dar continuidade nas
nossas edições.

CÉU DO MAPIÁ

II ENCONTRO
HERDEIROS DO PADRINHO

Em fevereiro, os jovens do Céu do Mapiá
se reuniram para realizar homenagens ao
Padrinho Sebastião, trabalhos espirituais, benfeitorias na comunidade e show
de talentos. Foram oito dias de muita
diversão, união, amizade e cooperação,
promovidos pela Gestoria de Jovens e
Eventos da Associação de Moradores.

PROGRAMA AMAGAIA

SOBERANIA
ALIMENTAR
Com o apoio do trabalho do Núcleo de
Agroecologia e Soberania Alimentar, o
Mapiá comemora boas colheitas neste
mês de março! Foram 600 kg de arroz
e 1.000 kg de macaxeira, que renderam 250 kg de farinha, na farinhada
comandada por Roberval Raulino (Bal).
Foi também concluída a obra da Casa
do Produtor, para armazenar produtos e
alimentos locais, ferramentas e equipamentos de uso coletivo.

IDARIS

REDE FORTES CONTINUA
SEUS TRABALHOS
No mês de março, a Rede de Fortalecimento da Economia Comunitária realizou
vários encontros para planejamento dos
empreendimentos produtivos locais, apresentação da possibilidade de microcrédito
produtivo orientado e solidário na Vila, e
avaliação do teste da moeda social Verdes. A
Rede disponibiliza um catálogo de serviços
e produtos comercializados com Verdes na
comunidade.
Para conhecer:
https://bit.ly/3a9Xj7U

RÁDIO JAGUBE

No dia de São José, em comemoração aos
22 anos de sua inauguração, a Rádio Jagube
fez uma bela festa na praça da Vila e transmitiu, pela primeira vez ao vivo para todo o
planeta, a Oração do Padrinho Sebastião e a
Nova Dimensão, do Padrinho Alfredo.
A NOVA WEB RÁDIO JAGUBE TRANSMITE
ONLINE 24H TODA A SUA PROGRAMAÇÃO.

www.radiojagube.org

CANAL JAGUBE

Em março, foram comemorados aniversários
de irmãos muito queridos da nossa doutrina.
Glauco foi homenageado pelo soundcloud
do Canal Jagube, com o hinário Chaveirinho,
um lindo presente deixado por ele.
Roberval Raulino, o Bal, foi homenageado
e nos deu de presente uma linda conversa,
transformada em vídeo, que pode ser conferida no YouTube do Canal.
Para conhecer:
www.soundcloud.com/canaljagube
www.youtube.com/c/canaljagube

MEMÓRIA

UM FILHO DA
AMAZÔNIA BRASILEIRA
Eduardo Salles Freitas nasceu no dia 7 de
setembro de 1929, em Taroacá, extremo do
Amazonas. Fez sua passagem para o plano
espiritual no dia 17 de março de 2020, em
São Paulo. Tomou Daime pela primeira vez
com o Mestre Irineu no Alto Santo, onde
ficou trabalhando até seguir para a Colônia
Cinco Mil com o Padrinho Sebastião. Exemplo de Harmonia, Amor e Verdade e Justiça.
Siga na luz! Estaremos aqui continuando
essa história que você fez de tudo para nos
passar com firmeza e alegria.
Viva o Vô Eduardo, hoje e sempre!

EM FRENTE!
Neste momento de grande clamor,
não podemos esmorecer e demonstrar sinais
de cansaço. É o tempo de Juramidam! Vamos
estar abraçados, reunidos e ligados em ORAÇÃO.
Através desta simples corrente
de telepatia coordenada, vamos seguir com
nossas pautas institucionais e de caráter
organizacional. Vamos nos preparando
para as provas que estão chegando, rumo
à vitória e rumo ao diploma.
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