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“O Velho Mundo está explicado nos 
hinários, na Bíblia e em outros livros 
mediúnicos, que trazem mensagens 
dos espíritos para os avisos aqui na 
Terra. Nesse momento, vamos estu-
dar e procurar compreender ainda 
mais os nossos hinários. Pedimos 
proteção ao nosso guia Padrinho Se-
bastião, para que possamos estar de 
portas abertas ao Novo Mundo”

Padrinho Alfredo



O “Festival Internacional Carta da Terra” 
reuniu artistas, personalidades e instituições 
que celebram os 20 anos desse documento e 
sua aplicação no mundo todo. Representando 
a ICEFLU - Nova Dimensão, Fernando de La 
Rocque, antropólogo, professor e dirigente 
do Céu do Planalto, em Brasília, falou sobre a 
trajetória do Padrinho Sebastião, a valorização 
da natureza, o valor da fé, o respeito pela 
Floresta e pelos povos tradicionais.

PRESENÇA NO FESTIVAL
CARTA DA TERRA

NOTÍCIAS

Assista: https://bit.ly/3glbdXz

https://bit.ly/3glbdXz


ESPIRITUAL

A irmandade global do Santo Daime 
esteve reunida no Festival Junino nas lives 
transmitidas pelo Canal Jagube e pela Rádio 
Jagube. Começamos com Santo Antônio, par-
ticipamos também do Rei Curador, seguimos 
com o São João, os 95 anos da Madrinha Rita, 
São Pedro e terminamos com as lives da Pas-
sagem do Mestre Irineu e com a Santa Missa. 
Momentos de muita beleza e união dessa 
corrente potente e curadora.

FESTIVAL DAS LIVES 2020



Em São Paulo, seguem os trabalhos da par-
te artística de ornamentos permanentes 
da nova igreja Matriz do Santo Daime. 
Uma obra que traz a utilização de números, 
signos e ícones esotéricos adaptados para a 
temática da floresta. Um trabalho de pura 
arte, desenvolvido pelo irmão artista Sílvio 
Galvão. A fase atual é do desenvolvimento 
de modelos, dos quais serão tirados moldes 
para conversão em concreto permanente.

OBRA DA IGREJA

PARTE ARTÍSTICA 
DA OBRA



Na sede do Céu da Montanha, o foco atual é 
a organização dos acervos, novas digitalizações 
e tratamento das fitas cassete. No escritório do 
Mapiá, são fotografados antigos documentos 
institucionais e materiais de imprensa sobre 
o Santo Daime do início dos anos 1980 – um 
rico acervo da história da nossa instituição re-
ligiosa, que em breve estará à disposição para 
interessados, estudiosos e pesquisadores.

CEDOC

OS TRABALHOS

SEGUEM



AMVCM

A Associação dos Moradores da Vila Céu 
do Mapiá, em parceria com a ICEFLU, Santa 
Casa, IDARIS, ISAVIÇOSA e Instituto Nova Era, 
e com recursos da Campanha Saúde Ma-
piá, distribuiu 58 cestas básicas e 40 Verdes 
(moeda social local) para moradores da co-
munidade que não foram beneficiados com 
nenhum outro tipo de auxílio nesta época de 
pandemia. Esta foi uma das ações possíveis 
com o recurso arrecadado pela Campanha, 
que segue ativa!

ATENDENDO 
À COMUNIDADE



IDARIS

A Secretaria de Promoção Social do 
IDARIS, em parceria com a AMVCM, visitou 
diversas residências no Mapiá para identificar 
famílias em maior vulnerabilidade. Distribuiu 
folders e catálogos de produtos e serviços da 
Rede de Fortalecimento da Economia Solidária 
(Rede FORTES), visando impulsionar e valorizar 
produtores e prestadores de serviço locais.

AÇÃO SOCIAL



Com recurso da Campanha Saúde Mapiá 
e madeira do Manejo Florestal Comunitário, 
foi construída na comunidade uma nova 
passarela para facilitar o acesso dos pedestres, 
especialmente os mais idosos, aos serviços 
de saúde oferecidos no Centro de Saúde e na 
Santa Casa Padrinho Manoel Corrente.

MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA NO

CÉU DO MAPIÁ

CÉU DO MAPIÁ



www.radiojagube.orgsaude.vilaceudomapia.org.br

CÉU DO MAPIÁ

A campanha segue com o apoio de todos 
para a proteção das comunidades na floresta. 
Com parte do recurso da meta emergencial, 
já foram adquiridos equipamentos de saúde 
e de proteção, móveis e aparelhos médico-
-hospitalares, e medicamentos. Precisamos 
continuar! Faça sua doação e ajude a divulgar!

A CAMPANHA

CONTINUA!

https://saude.vilaceudomapia.org.br/


CÉU DO MAPIÁ

No mês de maio, foi inaugurada, no Mapiá, 
a Casa de Produção Agroecológica, um 
ponto de apoio à logística de produção e 
comercialização de produtos dos quintais 
e roçados da Vila, das colônias do Igarapé 
Mapiá, Fazenda São Sebastião e das praias 
do Purus. Cerca de 40 famílias estão envol-
vidas diretamente na produção e beneficia-
mento dos alimentos, através do Núcleo de 
Agroecologia e Soberania Alimentar.

CASA DE PRODUÇÃO 
AGROECOLÓGICA



CÉU DO MAPIÁ

No mês de junho, o Núcleo de Agroeco-
logia e Soberania Alimentar levou mais 
uma remessa de alimentos produzidos na 
Fazenda São Sebastião, Praia Gregório de 
Melo e Igarapé Mapiá para comercializar no 
Mapiá: banana, coco, abacate, cacau, taioba, 
entre outros. O trabalho do Núcleo visa apoiar 
os produtores e fortalecer a comercialização,-
contribuindo para a soberania alimentar e 
geração de renda no Mapiá e região.

SOBERANIA ALIMENTAR



Celebrando a certificação florestal e os 
resultados positivos do ciclo 2019, o grupo 
está mobilizado para o seguimento em 2020. 
Agora, com a autorização emitida, a colheita 
será iniciada em julho. A previsão é que sejam 
colhidas 139 árvores de 29 espécies, produ-
zindo cerca de 590 m3 de madeira em tora. 
Diante da pandemia, medidas preventivas 
estão sendo tomadas para preservar a saúde 
e segurança de toda a comunidade.

MANEJO FLORESTAL

DA VILA SE MOBILIZA PARA A 
COLHEITA DE 2020

MANEJO FLORESTAL



A Cooperar finalizou a colheita da safra 
de cacau 2020, que rendeu 10,6 toneladas, 
mais do que o dobro da safra passada, que 
foi de 4 toneladas. Deste total, 6 toneladas 
já foram comercializadas, 3 estão encomen-
dadas e o restante em negociação. Entre os 
compradores, estão empresas da Alemanha, 
EUA e Japão, além da Regenera, empresa 
brasileira que lançou um chocolate especial-
mente produzido com o cacau da Cooperar. 

COOPERAR

COLHEITA DE CACAU



CANAL JAGUBE

HINOS E HOMENAGENS

O Canal Jagube apresentou gravações que 
foram feitas no Céu do Mapiá. No dia de São 
João, foi o hino “São João na Terra”, executado 
durante o aniversário de 70 anos do Padri-
nho Alfredo, com a Madrinha Rita no salão. 
No aniversário de 95 anos da Madrinha Rita, 
o Canal lançou uma homenagem feita por 
músicos e cantoras, familiares da Madrinha, 
cantando o hino “Mamãe”, do Padrinho Al-
fredo. Foi lançado também o filme do Festival 
Herdeiros do Padrinho 2020. Acesse e curta o 
Canal no YouTube:

YouTube Canal Jagube

https://www.youtube.com/channel/UCnwHfq3m_b8N-gvUXoSZTWQ


LIVE

CENTENÁRIO DO PADRINHO
WILSON CARNEIRO

Dia 18 de julho, Canal Jagube e Rádio 
Jagube vão apresentar a live do centenário 
do Padrinho Wilson Carneiro, que fundou o 
Pronto Socorro Raimundo Irineu Serra e aju-
dou na construção da primeira igreja funda-
da pelo Padrinho Sebastião, na Colônia Cinco 
Mil. No dia 12 de julho, foi apresentada a live 
em homenagem à passagem do Padrinho 
Luiz Mendes, cantando o “Novo Horizonte”, 
com condução de Saturnino e família.



O lançamento da trilha sonora do filme 
“Santo de Casa” traz o ritmo dos tambores 
maranhenses, com melodias dos hinos do 
Daime e outros temas. Uma realização da 
Arica Cinematográfica e do Instituto Nova 
Era, com apoio da ICEFLU. A produção 
musical é de Lucas Kastrup, na companhia 
de Marcelo Bernardes, Cacau Amaral e 
Sabá, e com a participação de Lucas Serra e 
Carla da Silva. A trilha já está disponível nos 
aplicativos de música. Acesse:

LANÇAMENTO

 https://orcd.co/santodecasa

TRILHA SONORA DO SANTO DE CASA

https://orcd.co/santodecasa


A estreia do “Ciclo de Debates Literatu-
ra Daimista” teve a presença de Edward 
MacRae, professor de antropologia da UFBA 
e autor dos livros “Eu venho de longe: Mestre 
Irineu e seus companheiros” e “Guiado pela 
Lua”. Apresentado pelo músico e pesquisa-
dor Lucas Kastrup, a live trouxe muitas ins-
truções sobre a história da nossa doutrina. 
O “Ciclo de Debates” continua no dia 21 de 
julho, com a entrevista de Vera Fróes.

LITERATURA

https://bit.ly/2ZGKluh

ENTREVISTA COM EDWARD MACRAE

https://bit.ly/2ZGKluh


“Agricultura Sintrópica, segundo Ernst Göts-
ch”, de José Fernando Rebello e Daniela 
Sakamoto, inaugura a coleção de livros da 
Editora Yagé sobre meio ambiente e técnicas 
regenerativas para a Nova Era. Os autores estu-
daram com Ernst Götsch ao longo de 25 anos. 
Ernst é criador da técnica de sintropismo, ele 
vem plantando e regenerando florestas desde 
os anos 1980. Em breve no site da editora

EDITORA YAGÉ

www.editorayage.com.br

SINTROPIA A CAMINHO

www.editorayage.com.br


O dia 29 de junho de 2020, dia de São Pe-
dro, marcou o primeiro ano da passagem do 
Padrinho Luiz Mendes do Nascimento para 
o plano espiritual. No dia 6 de julho, com-
pletaram 49 anos da passagem do Mestre 
Raimundo Irineu Serra. Saudamos o espíri-
to vivo do nosso Mestre Império e do nosso 
Conselheiro. Vida é continuação! 

MEMÓRIA

MESTRE IRINEU E 
PADRINHO LUIZ MENDES



A Instituição trabalha em ritmo intenso. 
Lembramos sobre a importância de man-
termos a contribuição associativa. Nos dias 
atuais, é essencial esse incentivo dos antigos 
e novos associados. Contamos com toda a 
irmandade nesse novo momento de união 
e força para nossa doutrina, nossa floresta e 
nossa memória.

iceflu.org

iceflu.org

