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O primeiro semestre de 2021 passou voando e estamos 
felizes pelos avanços conquistados, como a consolidação do 
novo desenho organizacional e o início da nossa campanha 
associativa institucional. Agora, a ICEFLU se volta para a 
segunda metade do ano. Com o planejamento em mãos, 
estamos prontos para continuar executando, com organização 
e transparência, ações e projetos importantes para a expansão 
e preservação da nossa Doutrina. Acompanhe nossas notícias. 



NOVA DIMENSÃO

Na última noite de São João, dia 23 de Junho de 2021, 
nosso estimado Padrinho Alfredo recebeu o hino 15 da Nova 
Dimensão. Chamado de ‘Vida’, o hino nos traz uma mensagem 
de fé e esperança para esses tempos que estamos vivendo. A 
fim de revelar mais essa preciosidade para toda irmandade, o 
Padrinho fez uma gravação super especial publicada no Canal 
Jagube. Clique no link abaixo para assistir ao vídeo. Viva o 
dono do hino! 

Assita o Vídeo no Canal Jagube: 

NOVO HINO
‘VIDA’

PADRINHO ALFREDO:

https://cutt.ly/3m0kt82



SECRETARIA

A ICEFLU iniciou o mês de julho realizando uma reunião geral 
com os seus setores e departamentos, para um momento 
de integração das ações em andamento. No encontro, foram 
compartilhados informes e atualizações, e apresentados os 
planos de trabalho de cada equipe para o segundo semestre. 
Participaram 36 colaboradores, fortalecendo a cooperação e 
sinergia entre todas as áreas. 

INSTITUCIONAIS
ALINHAMENTO DAS AÇÕES



INSTITUCIONAL

, a ICEFLU se posicionou ao lado das 
nações indígenas, manifestando seu repúdio ao PL 490, que 
representa um retrocesso em relação aos direitos humanos e à 
preservação da natureza. Os povos originários, guardiões das 
plantas professoras e da floresta desde tempos imemoriais, 
devem ter seus direitos constitucionais respeitados e a 
demarcação de suas terras garantida, sendo sua soberania e 
autodeterminação fundamentais para o futuro do planeta e 
de toda a humanidade.

NÃO AO
PL 490



DEPARTAMENTOS ICEFLU

ASSOCIADAS TERÃO
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE MENTAL



DOUTRINA

NA VARANDA COM O

PADRINHO
ALFREDO
Os webinários com o  seguem destrinchando 
a história de nossa Doutrina. No dia 3 de julho, foi a vez da 
irmandade do mundo inteiro se reunir para escutar o Padrinho 
Alfredo compartilhar suas reflexões sobre o encontro entre o 
Padrinho Sebastião e o Mestre Irineu. Nas próximas edições, 
serão abordados os significados dos hinos do Cruzeirinho e a 
expansão internacional da Doutrina. Fiquem ligados!



, a irmandade se manteve conectada 
e celebrou as datas do Festival Junino. Foram cinco Lives: 
Santo Antônio (em parceria com a igreja Céu do Mar), São 
João, Aniversário da Madrinha Rita, São Pedro e Trabalho da 
Passagem do Mestre.  Ao todo, 27 igrejas cantaram junto com 
o Céu do Mapiá. Somando todos os trabalhos, foram quase 
43,5 mil visualizações das transmissões online. Foi um festival 
mundialmente celebrado em união.

FESTIVAL
JUNINO

NÚCLEO DE LIVES ICEFLU



ASSISTÊNCIA SOCIAL

A AMVCM e a Santa Casa de Cura, com o apoio da ICEFLU, 
convidam para mais um esforço coletivo em prol das 
comunidades na floresta. Com a visitação suspensa por 
mais de um ano e atividades essenciais de geração de renda 
interrompidas, faz-se necessário a criação de um Fundo 
de Assistência Social que atenda de forma emergencial às 
demandas de saúde, alimentação e logística do dia a dia das 
comunidades. 

COLABORE E DIVULGUE!

saude.vilaceudomapia.org.br



GT MULHERES

Após o encontro do  sobre os Jardins 
Daimistas, nasceu a Rede de Jardineiras Daimistas que 
inicialmente será coordenada pela Igreja do Céu de Maria. 
A ideia é fortalecer a troca de saberes entre as Igrejas sobre 
o manejo dos reinados, desde os cultivos das rainhas e de 
espécies agroflorestais, até a organização dos registros e 
diálogos para a elaboração do ‘Caderno da Rainha’ com 
pesquisas bibliográficas e organização dos dados trazidos 
pelas jardineiras.

REDE DE JARDINEIRAS

DAIMISTAS



JURUÁ

VILA ECOLÓGICA
CÉU DOS ESTORRÕES

, localizado em Ipixuna/AM, foi onde 
o Padrinho Sebastião trabalhou e constituiu família em união 
com a Madrinha Rita. Em busca de suas raízes familiares, 
Padrinho Alfredo voltou à região do Juruá 50 anos após ter 
deixado o seringal, que estava à venda, sendo adquirido e 
transformado, em 1996, no Céu dos Estorrões. Hoje, com 
20 famílias, a comunidade é formada por ex-seringueiros e 
ribeirinhos, a maioria agricultores.



SUSTENTABILIDADE

O  de Biodesign, na comunidade Céu 
dos Estorrões, incentiva a atividade artística como qualificação 
profissional para o desenvolvimento pessoal e financeiro 
de mulheres, jovens e famílias. A iniciativa mantém viva a 
tradição milenar de fiação da linha do Tucum, e o trabalho 
com diversas sementes e produtos florestais madeireiros. Os 
artesãos graduados se tornam professores e transmitem seus 
conhecimentos para jovens aprendizes da comunidade.

LINHA DO TUCUM

OFICINA DE
ARTESANATO

instagram.com/oficinalinhadotucum



CÉU DO MAPIÁ

 de reforma da Santa Casa de Cura 
continuam, a tônica do momento é a união do povo do Mapiá, 
que está se mobilizando para continuar os grandes mutirões em 
benefício dos espaços de uso comum da comunidade: escola, 
igreja, Jardim da Natureza, roçados, praça, igarapé, Cozinha 
Geral, entre outros. A AMVCM está à frente da organização 
desse trabalho, que conta com o apoio do Manejo Florestal e 
da Santa Casa.

TEMPO DE UNIÃO E
RENOVAÇÃO



SAÚDE

A  e a Fazenda voltaram a apresentar ca-
sos de Covid-19, 3 e 8 casos respectivamente. A AMVCM pro-
videnciou a compra de mais testes, máscaras e analgésicos, 
além da recarga dos cilindros de oxigênio. Foi decretado mais 
um isolamento dos moradores, com o cancelamento de ati-
vidades por duas semanas. Nesse período não foram cons-
tatados novos casos. Para atender as demandas estão sendo 
usados os recursos da Campanha Mundial de Solidariedade.

COVID-19



RÁDIO JAGUBE

Para , foram feitas a reorganização 
da plataforma, atualização da grade da programação diária 
e semanal, a reprogramação dos horários e o realinhamento 
das antenas. Também foi veiculada uma programação especial 
para os dias dos Santos, com homenagens, histórias, músicas 
e hinos. Muitas famílias do Céu do Mapiá acompanharam a 
transmissão das lives do festival junino pela Rádio Jagube, que 
registrou mais de 2,7 mil ouvintes conectados. 

RÁDIOS WEB E FM
ESTÃO NO AR



COOPERAR

A Cooperar, com apoio do Instituto Nova Era, atingiu com 
efetividade 63% de execução do convênio (nº 20243) com a 
Fundação Banco do Brasil, no valor global de R$460.861,00, por 
meio de aquisições realizadas e serviços contratados. Nos seis 
meses do projeto, a cooperativa exerce sua missão institucion-
al, promovendo atividades sustentáveis, junto aos eixos pro-
dutivos: Cacau Nativo, Manejo Florestal Comunitário e Agroin-
dústria Extrativista.

PROJETO BENEFICIA

RIBEIRINHAS DO PURUS
FAMÍLIAS



SOBERANIA ALIMENTAR

Publicado o  do Programa de Agroecologia 
e Soberania Alimentar, da Cooperar. Essa edição apresenta as 
ações realizadas em mutirão, a mobilização e participação dos 
moradores das comunidades, e os resultados colhidos até agora. 
Traz também depoimentos especiais do Padrinho Alfredo, 
Madrinha Júlia, Padrinho Alex Polari e Pedro Vicente, sobre os 
mutirões liderados pelo Padrinho Sebastião. 

O MUTIRÃO É A

Boletim Informativo

FORÇA



IDARIS

A  tem um histórico de processos partici-
pativos de Diagnóstico e Planejamento Estratégico do Terri-
tório. O IDARIS, com o papel de Agência de Desenvolvimen-
to Local, estabeleceu como meta para 2021 a elaboração de 
um Plano de Desenvolvimento Regenerativo da Vila Céu do 
Mapiá. A proposta do Paradigma Regenerativo é gerar nova-
mente a essência original da comunidade, contribuindo para 
o fortalecimento do nosso território.

REGENERAÇÃO
COMUNITÁRIA



HOMENAGEM

O acreano , o Pedro Dário, nasceu 
(18/06/1949) e partiu (21/06/2012) desse mundo no mês 
de junho. Patrono da igreja Céu de São Sebastião, recebeu uma 
homenagem cheia de saudade da irmandade dessa casa. 
Foi trabalhador incansável, da infância até os derradeiros 
dias. Reconhecido pela dedicação e seriedade nos serviços 
da Doutrina, morou junto ao Padrinho Sebastião, desde 
pequeno, e conheceu o Daime, aos 18 anos, nas mãos do 
próprio Mestre Irineu. 

PADRINHO
PEDRO DÁRIO



MEMÓRIA

NAINA VILAS BOAS
*13/06/1981 +10/07/2021 

Mãe de Samuel, Tarumim e Simão Pedro, filha de Pelicano 
e Dona Jacy. Acolhedora, serena, humilde, hospitaleira, 
praticamente um hospital em uma pessoa. Terapeuta, 
psiquiatra, psicanalista, se despediu sonhando. Que o sonho 
que nos envolve nesta existência, não nos prive da eternidade, 
e nos guie rumo ao encontro com nós mesmos. O mundo 
ainda conhecerá os filhos de Naina, que graças ao carisma 
dessa guerreira, estarão em caminhos seguros. Se Deus está 
mandando, é porque tem conhecimento.



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”. 

Fale conosco pelo e-mail: comunica@iceflu.org 
e siga as redes da instituição. 

iceflu.org

@santo.daime_iceflu

Santo Daime/ICEFLU


