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SANTO DAIME

INFORMA

ESPECIAL CENTENÁRIO

“2020 é um ano especial para todos
que pertencemos à irmandade do Santo
Daime no Brasil e no mundo. Comemoramos os 100 anos de nascimento do
Papai Sebastião, nosso guia espiritual,
que merece todo nosso carinho, respeito e dedicação. Agradecendo sempre a
participação de toda a irmandade, nesse
novo momento de união e força para a
nossa bebida, nossa doutrina, nossa floresta e nossa memória. Viva o Padrinho
Sebastião!”
Padrinho Alfredo

AMVCM

CÉU DO MAPIÁ SEGUE

FECHADO
A Diretoria da ICEFLU e a Associação de
Moradores da Vila Céu do Mapiá, seguindo as
normas do ICMBio de suspensão da visitação
às unidades de conservação federais, vêm
lembrar à irmandade que o Mapiá segue
fechado para a entrada de visitantes até
segunda ordem.

NOTÍCIAS

PRODUTOS COMEMORATIVOS DO

CENTENÁRIO
Os produtos comemorativos do ano do
Centenário do Padrinho Sebastião já estão à
venda no site da Gráfica Rainha. Para facilitar
a logística, os pedidos devem ser feitos por
meio das igrejas ou em grupos. Os recursos
arrecadados com as vendas serão revertidos
à Gestoria de Eventos da Associação dos
Moradores da Vila Céu do Mapiá, e a venda
do artesanato produzido na comunidade vai
beneficiar os artesãos e projetos locais.
HTTPS://GRAFICARAINHA.COM.BR/CENTENARIO

PROGRAMAÇÃO

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL DE LIVES DO CENTENÁRIO

04/10

Live com condução do Padrinho Paulo
Roberto e Madrinha Nonata.

07/10

Live do Centenário – O Justiceiro, com
participação da família do Padrinho.

11/10

Live Aniversário Alex Polari – Nova
Anunciação (a partir do hino 82).

REDE JAGUBE DE COMUNICAÇÃO

CANAL JAGUBE
E RÁDIO JAGUBE
JUNTOS NO CENTENÁRIO
Os dois canais de comunicação, que
funcionam dentro do Céu do Mapiá,
estão juntos na organização e transmissão das Lives do Centenário. As
transmissões se darão pelo Facebook
e YouTube, e contarão com colaboradores do Canal e da Rádio na Vila, além
de técnicos da irmandade em diversos
cantos do mundo, alinhados com a
Gestoria de Eventos da AMVCM. Viva a
União! Viva a Comunicação!

SECRETARIA

HOMENAGENS AO PADRINHO
Uma homenagem on-line ao nosso querido
Padrinho será realizada com a participação da
irmandade. Pedimos às igrejas e aos grupos
que entrem em contato com a equipe do
Canal Jagube pelo e-mail canaljagube@
gmail.com. As manifestações podem ser em
formato de depoimentos, com duração de, no
máximo, 1 minuto e gravação em ambiente
bem iluminado, sem barulho e com o celular
na horizontal.

CÉU DO MAPIÁ

CELEBRAÇÃO NA VILA
Em clima de celebração pelos 100 anos
do seu fundador, mas com atenção aos
cuidados de saúde, estão sendo confeccionadas lembrancinhas para distribuir entre
os moradores da Vila Céu do Mapiá. Outras
frentes de ação são a produção de enfeites e
a revitalização da praça e da Cozinha Geral,
que alegram e geram renda na comunidade.
Seguimos vibrando na força do Padrinho Sebastião, com as bênçãos da Madrinha Rita!

CÉU DO MAPIÁ

ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO

IGARAPÉ MAPIÁ

No final de agosto, a equipe de saúde do
Mapiá (enfermeira, agente de endemias e
dentista) visitou a comunidade Fazenda São
Sebastião e 20 famílias do Igarapé Mapiá.
Na Fazenda, houve o treinamento da agente
de saúde local, recém-contratada. No Igarapé, foi feito cadastramento e acompanhamento do estado de saúde dos ribeirinhos,
visando melhorar o acesso à saúde pública.

SANTA CASA DE CURA

ENFEITANDO O

CENTENÁRIO
Um grande presente para o Pad. Sebastião
é o trabalho coletivo dentro da comunidade.
Os mutirões de segunda-feira se reiniciam aos
poucos, junto com trabalhadores do Plano de
Manejo, seguindo todas as regras sanitárias.
Às vésperas do Centenário, as atividades foram na Santa Casa de Cura, com a manutenção, limpeza e o enfeite desse local, que, com
a obra da igreja, passou a receber os trabalhos
espirituais da comunidade.

AMVCM

ASSOCIAÇÃO ATENTA AO

CENTENÁRIO
A Associação dos Moradores iniciou os preparativos para o Centenário focada nas gestorias de Recepção, Eventos, Obras e Segurança.
Com a pandemia, a Instituição remanejou
seus esforços para os setores de Saúde, Assistência Social e Segurança. A comunidade
permaneceu livre da Covid-19 e, com a suspensão dos trabalhos espirituais, a AMVCM
trabalhou na instalação de internet nas casas
dos moradores e na organização de lives.

JARDIM DA NATUREZA

JARDIM DA NATUREZA:
OFICINA DE PRODUÇÃO PARA
O CENTENÁRIO

Entre setembro de 2019 e julho de 2020, em
63 oficinas, com a participação de 18 mulheres, o Jardim da Natureza produziu estandartes com base em couro vegetal, terços com
sementes de açaí e bolsinhas em couro vegetal. Essas lembranças do ano do Centenário
do Padrinho já estão à venda, e a renda será
compartilhada entre as artesãs e o Jardim da
Natureza, para continuação de seus projetos.

AMAGAIA

SOBERANIA ALIMENTAR
SE FORTALECE NO CÉU
DO MAPIÁ

No ano do Centenário do Padrinho, o Programa de Agroecologia e Soberania Alimentar
apoia mais de 20 famílias agricultoras do Igarapé, Fazenda, Prainha Gregório e Dom João,
além de fortalecer parcerias com produtores
locais em plantios, colheitas e beneficiamentos diversos. A Casa de Produção – espaço
de armazenamento e comercialização – regularmente abastecida, dá acesso a produtos
regionais e locais de qualidade.

AMAGAIA E IDARIS

RESILIÊNCIA

DO CÉU DO MAPIÁ

Em entrevista à Rede Global de Ecovilas,
Mariana Arruda, moradora do Céu do Mapiá,
conta como Padrinho Sebastião previu este
momento que vivenciamos hoje e como a
comunidade vem enfrentando as crises mundiais. Assista ao vídeo.
HTTPS://BIT.LY/32UCDCM

IDARIS

GRANDE COLHEITA NO ANO DO

CENTENÁRIO DO

PADRINHO SEBASTIÃO

O IDARIS, por meio do projeto Agropraia
Floresta, coordenado por Alex Polari, celebra, no ano do centenário, uma das maiores
colheitas desde 2003. Grupos da Fazenda,
Praia São Pedro e Mapiá colaboraram nas
colheitas de arroz, feijão, sorgo, tubérculos
e legumes, que abastecem a Vila durante a
pandemia. O projeto, inicialmente apoiado
pela Fundação Banco do Brasil, segue com
ajuda da irmandade norte-americana.

MANEJO FLORESTAL

MANEJO FLORESTAL

SEGUE ABASTECENDO A COMUNIDADE

O Núcleo de Manejo Florestal Comunitário
da Vila Céu do Mapiá, que envolve diretamente cerca de 30 moradores, segue com a
colheita florestal, fornecendo madeira certificada para as obras comunitárias, além de
organizar a venda para os moradores da Vila
a preços acessíveis. O núcleo também planeja, em parceria com o IDARIS, viabilizar a
comercialização de madeira com desconto,
em moeda local Verdes.
LINK

MANEJO FLORESTAL

AVIFAUNA DA VILA

CÉU DO MAPIÁ

A partir dos registros fotográficos feitos
por um biólogo em visita ao Mapiá, a equipe
do Manejo Florestal Comunitário organizou
o catálogo “Avifauna da Vila Céu do Mapiá”.
No ano do Centenário do Padrinho Sebastião, fundador da Vila, essa publicação tem
o objetivo de compartilhar um pouco da
incrível biodiversidade local.
HTTPS://BIT.LY/3IEJS2N

COOPERAR

COOPERAR APROVA

PROJETO EM EDITAL DA FBB
Às vésperas do Centenário, a Fundação
Banco do Brasil aprovou o projeto “Cooperando Sustentavelmente com as Famílias
Ribeirinhas do Purus”, de autoria da Cooperar. O projeto prevê equipamentos e
melhoria de infraestrutura para o manejo
madeireiro na Vila Céu do Mapiá, usina de
óleos em Boca do Acre e beneficiamento
de cacau na Fazenda São Sebastião, Resex
Arapixi e Aldeia Camicuã.

CÉU DE SÃO IRINEU

CÉU DE SÃO IRINEU
O Céu de São Irineu está realizando um
projeto de soberania alimentar em que os
familiares do Mestre Irineu são os principais
protagonistas, desde a escolha da terra adquirida até o plantio das sementes. O projeto
visa contribuir para melhorias no dia a dia
de duas comunidades e conta com 2 hectares de Sistemas Agroflorestrais, além de um
minhocário e viveiros de mudas.
Saiba como ajudar:
CEUDESAOIRINEU@CANALRAINHADAFLORESTA.COM

CEDOC

MEMÓRIA DO

PADRINHO SEBASTIÃO
O Centro de Documentação e Memória
da ICEFLU tem o objetivo de reunir materiais
para preservar a memória da nossa doutrina.
O Centenário do Padrinho é o marco de uma
retomada dos trabalhos do CEDOC, que nos
últimos anos formou uma equipe e instalou
escritórios no Céu da Montanha e Céu do
Mapiá. Os trabalhos continuam com a digitalização do acervo e levam para as próximas
gerações lembranças do Padrinho Sebastião.

LITERATURA

CICLO DE DEBATES

LITERATURA DAIMISTA
A primeira live programada com Alex Polari
teve de ser adiada por conta da instabilidade
de conexão do entrevistado no Céu do Mapiá.
Uma nova data foi marcada, a live foi iniciada, mas novamente a internet instável inviabilizou a entrevista ancorada por Lucas Kastrup. Como solução, a entrevista foi gravada e
já está no ar no Facebook e Youtube do Canal
Jagube e do Instituto Nova Era. Acesse o link.
HTTPS://BIT.LY/30BBDKE

PADRINHO SEBASTIÃO,

O CURADOR DA FLORESTA

Sebastião Mota de Melo escreveu uma página central na história da Amazônia. Reuniu
seu povo, levou para o coração da floresta e
realizou um grande trabalho espiritual. Deixou como herança o seu exemplo e um legado de profunda sabedoria em seus hinários:
‘O Justiceiro’ e ‘Nova Jerusalém’. Para todos
que consagram seu nome e sua memória
no mundo inteiro, um momento de profundo agradecimento por tudo o que foi feito.
Agora, cabe às novas gerações levar adiante
a obra de nosso querido professor de estrelas e dar prova do que aprendemos com ele.
Viva o Centenário do Padrinho Sebastião!

