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Em nome de Deus Pai e da Virgem Soberana Mãe, e do Nosso 
Senhor Jesus Cristo Redentor e do Senhor São João Batista, nesse 
momento firmado no Padrinho Irineu e Papai Sebastião, elevamos 
o pensamento em nosso Mestre Juramidam. Vamos buscar esse 
pensamento, essa energia positiva de Harmonia, Amor, Verdade 
e Justiça para toda irmandade. Desejo um Feliz Festival dentro 
das possibilidades, e para todos e todas um Próspero Ano Novo 
cheio de proteção divina, para que possamos continuar, em 2022, 
com progresso e muita paz.

BENÇÃO DO 
PADRINHO ALFREDO



SOMOS MIDAM

Você já conhece a Campanha Associativa Individual Somos 
Midam? Pensada para conectar o povo do Padrinho Sebastião 
em uma rede global e colaborativa, a campanha busca 
mobilizar a irmandade para a construção de um novo tempo 
em sintonia com a missão, visão e valores da nossa Doutrina. 
Ao associar-se à ICEFLU, você pode apoiar o desenvolvimento 
da instituição e ajudar a proteger o nosso sacramento, a cultura 
e os ensinamentos dos nossos professores.

FAÇA PARTE DA IGREJA 
DO PADRINHO SEBASTIÃO

SAIBA MAIS ACESSANDO: 

https://iceflu.org/somosmidam



INSTITUCIONAL

O ano de 2021 foi de consolidação do quadro de associadas. 
Com essa meta, a instituição trabalhou para fortalecer o 
movimento associativo junto às igrejas, por meio de um 
processo de escuta, integração, transparência e construção 
coletiva da ICEFLU. Ao longo do ano, a Secretaria Executiva 
realizou reuniões com cada centro interessado, contando com 
atendimento do Departamento Jurídico para regulamentação 
institucional das igrejas. Hoje nossa instituição é formada 
por centros comprometidos com a missão doutrinária do 
Padrinho Sebastião.

ICEFLU POSSUI 70 IGREJAS EM 
PROCESSO DE ASSOCIAÇÃO



SEDE MUNDIAL

No final de novembro, a equipe da Secretaria Executiva 
visitou o Céu do Mapiá, sede mundial da nossa instituição. 
A proposta foi fortalecer ainda mais o diálogo com os 
moradores e as demais organizações que atuam dentro da 
comunidade, e estruturar a campanha associativa na Igreja 
Matriz.  Representantes do Instituto Nova Era e do Instituto 
Elos também participaram da visita.

SECRETARIA EXECUTIVA 
ICEFLU NO MAPIÁ



MATRIZ

Enquanto a obra da nova Igreja Matriz está em andamento 
e a comunidade fechada para visitação, a irmandade do Céu do 
Mapiá aproveita para se reorganizar e se preparar para os novos 
tempos. Diversas reuniões ocorreram na comunidade para 
alinhamentos e mapeamento dos setores da igreja, assim como 
para definir os responsáveis e grupos de trabalho para o bom 
andamento das ações na sede mundial da nossa Doutrina, para 
este e os próximos festivais.

ORGANIZAÇÃO DA 
IGREJA DO CÉU DO MAPIÁ 



Em novembro, o GT Mulheres ICEFLU promoveu encontros 
com as mapienses para construir um espaço de conversas 
abertas sobre questões relacionadas às mulheres. Uma das 
reuniões contou com a participação da gestão da obra da 
Igreja Matriz. Foi apresentada uma linha do tempo sobre a 
construção do prédio e aquisição de equipamentos da Cozinha 
Geral e do Centro de Atividades Comunitárias Novo Tempo Novo 
Sistema – conquistas da organização das mulheres, através 
do EMFLORES, em união com a irmandade daimista, visando 
a autonomia das mulheres mapienses.

GT MULHERES

ENCONTRO 
DE MULHERES DO MAPIÁ 



AMVCM

A Associação de Moradores da Vila Céu do Mapiá – 
AMVCM realizou a inauguração da sua nova sede, o Edifício 
Lucio Mortimer. Através de aporte do Instituto Nova Era (INE), 
e com o apoio do Manejo Florestal Comunitário e ISAVIÇOSA, 
a obra foi inaugurada no último dia 5 pelos Padrinhos Alfredo 
e Valdete, e por Maria Eugênia. O conjunto arquitetônico da 
nova sede inclui ainda a Praça das Bandeiras, com placas em 
homenagem ao Padrinho Sebastião e aos Dez Mandamentos.

ASSOCIAÇÃO INAUGURA 
NOVA SEDE 



CÉU DO MAPIÁ

A Escola Estadual Cruzeiro do Céu, buscando incentivar e 
nutrir a Doutrina nos seus processos de aprendizagem, 
participou do feitio comunitário com os estudantes do 
3º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. “Para 
se estudar nesta escola do Senhor”, onde os ensinos 
espirituais também fazem parte da vida cotidiana, 
alunos e professores se tornam aprendizes dos veteranos 
da comunidade, que ensinam, para as novas gerações, o 
conhecimento sobre a realização do feitio.

ALUNOS DA ESCOLA 
CRUZEIRO DO CÉU 
PARTICIPAM DE FEITIO



COLÔNIA CINCO MIL

No dia 21 de novembro foi inaugurado o Centro Cultural 
Padrinho Sebastião, na Colônia Cinco Mil. Foram meses de luta, 
mutirões com a comunidade e colaboradores, que ajudaram 
a realização deste sonho. Para estruturação do Centro Cultural 
e do Memorial, o coletivo Amigos da Cinco Mil participou da 
seleção do edital 01 da Lei de Incentivo à Cultura do Município 
de Rio Branco (AC), através da Fundação Garibaldi Brasil, e 
teve o projeto aprovado. E com a realização de campanhas e 
rifas, foram levantados recursos para deixar o antigo espaço 
da escola mais aconchegante. 

CENTRO CULTURAL 
PADRINHO SEBASTIÃO



MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO

A equipe do Manejo Florestal Comunitário da Vila Céu do 
Mapiá celebrou a renovação da certificação FSC, após a 
terceira auditoria realizada pelo IMAFLORA, em novembro. 
Esse selo de qualidade é um reconhecimento internacional 
das boas práticas de manejo florestal, que considera ainda 
aspectos sociais e ambientais. O Núcleo também encerra 
2021 com 35 árvores colhidas, que geraram 50 m³ de 
madeira serrada para obras no Mapiá. A colheita será 
retomada em maio de 2022, após o defeso florestal.

CERTIFICAÇÃO 
FLORESTAL FSC



MEMÓRIA

SEVERINO AMILTON PESSOA
*14/04/1954 +05/12/2021

Severino nasceu na Paraíba e chegou muito jovem à Colônia 
Cinco Mil, ainda no tempo dos “cabeludos”. Foi zelador e fiel 
guardião da casa do Padrinho Sebastião e da Madrinha Rita, até 
o dia de sua passagem ao plano espiritual. Foi curador e caridoso 
rezador dos doentes e aflitos que o procuravam para alívio de 
suas dores. Conforme seu pedido, fez sua passagem na casa da 
Madrinha Rita, acompanhado de sua família do coração.  Jesus 
te acompanhe junto com a Virgem Maria, querido irmão!
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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”. 

iceflu.org


