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SANTO DAIME

INFORMA

“Querida irmandade de todas as nossas
igrejas, nesse momento, firmando o
meu pensamento em Deus Pai Criador,
dono da vida, do nosso projeto, da nossa doutrina, quero pedir atenção para
esse momento de união e força da nossa irmandade, emanando pensamentos de harmonia, amor, verdade, justiça
e muita paz para toda a humanidade”.
Padrinho Alfredo

SECRETARIA

ASSOCIAÇÃO ICEFLU
A ICEFLU tem ampliado o contato com a
irmandade no Brasil e no mundo. Com isso,
a instituição fortalece uma rede global que
apoia o sonho comunitário do Padrinho
Sebastião. Todos os irmãos, irmãs e centros
estão convidados a construir e fazer parte
desta rede ICEFLU.
Mais informações no e-mail:
secretaria@iceflu.org.br.

DEPARTAMENTOS ICEFLU

NOVA COMPOSIÇÃO ICEFLU
O novo Conselho Administrativo e a Secretaria Executiva da ICEFLU trabalham, desde
novembro passado, sob a orientação do Padrinho Alfredo. O Conselho Administrativo é
hoje composto por Roberto Corrente (Presidente), Ricardo Tadeu (Vice-Presidente) e
Elizabeth Mendes (Tesoureira). Na Secretaria
Executiva, estão Rodrigo Dozzo (Gestor Executivo), Felipe Alcure (Coordenador Técnico)
e Nycia Pesquero (Coordenadora Administrativo-Financeira).
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SANTO DAIME

TESOURARIA

ICEFLU
PRIMEIRA MULHER TESOUREIRA DA

Elizabeth Mendes é a primeira mulher a
assumir a Tesouraria Institucional, um dos cargos do Conselho Administrativo. Sua posse foi
em janeiro de 2021. Beth é fardada do Mapiá
e há décadas faz assessoria para o Padrinho
Alfredo nos assuntos relativos ao Juruá. Na
ICEFLU, entre outras atribuições, cuida da
movimentação financeira da instituição e de
ações relativas à administração geral, substituindo o Vice-Presidente em sua ausência.

INFORMA

ERRAMOS!

No Santo Daime Informa de fevereiro (17ª
Edição), na sessão ‘AMVCM’, falamos sobre
a visita de uma médica ao Céu do Mapiá. A
profissional não é a Miriam de Amorim como
foi publicado e sim a Doutora Silvia Barros que
atua como médica BioFAO, ministrando compostos homeopáticos especialmente criados
para promover o equilíbrio dos chacras, reativando as fontes naturais de energia. Pedimos
desculpas e agradecemos a presença da médica na Floresta.

LIVES

TRABALHOS ONLINE
NO MÊS DE MARÇO

Em comemoração aos aniversariantes do
mês, Roberval e Glauco, a irmandade se
reuniu no dia 10 para festejar e cantar os hinários “O Verbo Amar”, “Chaveirinho” e “Nova
Dimensão”. No dia 19, em louvor ao Patriarca São José, foi realizado o trabalho online
com participação de várias igrejas e a ilustre
presença do Padrinho Alfredo e sua banda.
Cantamos os hinários “O Cruzeirinho” e “Nova
Dimensão”. Em união, seguimos conectados e
orando por nossa saúde e de toda irmandade.

GT MULHERES

ENCONTRO ONLINE
DAS MULHERES ICEFLU
No dia 8 de março aconteceu o encontro de
apresentação do Grupo de Trabalho Mulheres ICEFLU, que vem se organizando, desde
julho de 2020, para mobilizar um coletivo
e tratar assuntos relacionados à proteção,
equidade e valorização das mulheres em
nossas igrejas. O encontro contou com a
presença de várias Madrinhas do Mapiá e da
escritora Moema Viezzer, que fez uma palestra sobre as lutas e conquistas femininas.

CEDOC

MELHORIAS NA

SALA DE GUARDA

O CEDOC concluiu uma fase importante da
sua implantação com a instalação de um
segundo ar condicionado e um desumidificador, além da realização de diversas outras
melhorias para a nossa sala de guarda dos
nossos preciosos documentos originais. Com
o apoio da ICEFLU e do INE, estamos dando
continuidade ao nosso trabalho para 2021,
que prevê a coleta e a catalogação do acervo
e o início da organização da documentação
institucional.

CÉU DO MAPIÁ

MAPIÁ: UM ANO DE

ISOLAMENTO
Já completou um ano que AMVCM divulgou
o comunicado oficial da ICEFLU estabelecendo as orientações às igrejas associadas em
relação à pandemia. Nos últimos sete meses, o trânsito de pessoas no Mapiá ficou
restrito aos moradores da comunidade que,
ainda hoje, permanece fechada para visitantes e segue em isolamento interno. Em
fevereiro, foi registrado o primeiro caso de
Covid-19 na comunidade. Até o momento
são 37, sem gravidade.

CÉU DO MAPIÁ

RETOMADA DA OBRA DO
CENTRO DE CULTURA, ESPORTE
E LAZER LUA BRANCA – CCEL
A Gestoria Infanto Juvenil e Eventos retomou a obra do CCEL Lua Branca. A reforma
do piso da academia, construção do parquinho e do portão, assim como a instalação de
água, ocorreram antes da pandemia. Aulas
de capoeira do grupo Cipó de Ouro e as atividades com jovens e crianças já estavam
em andamento. Agora serão feitos o campo
de futebol, bancos, lixeiras, pintura e acabamentos finais.

AMVCM

CAMPANHA MUNDIAL
A ICEFLU e a AMVCM, com apoio da Santa
Casa, IDARIS, Escola Cruzeiro do Céu, INE,
ISAVIÇOSA e outras instituições, realizaram
uma bem-sucedida campanha, arrecadando mais de R$ 97 mil, que possibilitaram a
compra e distribuição de 250 cestas básicas,
aquisição de equipamentos de saúde e um
fundo assistencial emergencial para a comunidade. Agradecemos o envolvimento de
toda a irmandade. Informações, relatório e
prestação de contas:
https://saude.vilaceudomapia.org.br/solidariedade/
https://saude.vilaceudomapia.org.br/solidariedade-en/

AMVCM

AJUDA ÀS FAMÍLIAS

ALAGADAS
A APROBIM (Associação de Produtores do
Baixo Igarapé Mapiá), representante dos
moradores da Fazenda São Sebastião, Praia
Gregório e Dom João, após reunião com a
AMVCM e IDARIS, enviou ofício ao prefeito
de Pauini e ICMBIO pedindo apoio para as
localidades alagadas durante o período de
cheia do Rio Purus. O ICMBIO já enviou cestas básicas e a prefeitura promete o mesmo.
O Grupo de Trabalho Institucional está avaliando como atender as demandas das 40
famílias atingidas.

SANTA CASA DE CURA

REFORMA

NO PRÉDIO
PRINCIPAL
Os trabalhos de reforma do prédio original
da Santa Casa continuam. No momento, as
águas do igarapé são utilizadas para trazer
o material para a obra, incluindo também o
necessário para as instalações sanitárias que
irão atender a igreja, quando os trabalhos
presenciais do nosso calendário retornarem. Com a obra da nossa Igreja Matriz, os
trabalhos ainda serão realizados por algum
tempo no chapéu de palha da Santa Casa.

RÁDIO JAGUBE

ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL
Em fevereiro, a Santa Casa de Cura Pd.
Manoel Corrente convidou a irmandade mapiense e mundial para iniciar uma grande
corrente de cura com o Rosário de São Miguel, diariamente às 18h. O Padrinho Alfredo convidou a todos para iniciar uma série
de sete trabalhos de São Miguel, que foram
realizados durante a primeira quinzena de
março. Muitas famílias e igrejas acompanharam esta corrente, pela Rádio Jagube,
com um pedido de cura, proteção e segurança para nossa irmandade.

COOPERAR

BOLETINS INFORMATIVOS

O Programa de Agroecologia e Soberania
Alimentar, desenvolvido pela Cooperar, está
elaborando uma série de boletins informativos. O primeiro, publicado em fevereiro,
aborda o trabalho realizado pelo programa
junto às famílias agricultoras das agropraias
do Purus. Em março, a publicação foi sobre a
Casa de Produção Agroecológica da Vila Céu
do Mapiá.
Para acessar os informativos

SOBERANIA ALIMENTAR

MULHERES TRAZEM DIVERSIDADE E
QUALIDADE À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

O trabalho feminino do Programa de
Agroecologia e Soberania Alimentar é fruto
do esforço e da união de um grupo de mulheres do Mapiá que lutam por uma alimentação saudável. Cultivam macaxeira, arroz,
milho, feijão, frutíferas e grandes árvores em
seis roçados. A cultura de verduras, frutas
e legumes variados é feita em um quintal
produtivo. O grupo também colabora com
o beneficiamento na Casa de Produção, produzindo farinhas, doces e conservas.

IDARIS

O Instituto de Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra (IDARIS)
lança seu primeiro boletim bimestral. Regeneração Comunitária é uma publicação online que compartilha a visão do IDARIS e suas
ações afim de educar, sensibilizar e atrair
aliados para ações conjuntas que visem a
sustentabilidade e a regeneração do Mapiá,
renovando e restabelecendo a essência e integralidade da proposta original, constituída
pelo Padrinho Sebastião.
https://cutt.ly/qvdAWnx

CÉU DE SÃO IRINEU

INICIATIVAS CONTINUAM

GERMINANDO NAS TERRAS DO

MESTRE

Em São Vicente Férrer-MA, o “Jardim de
Belas Flores” está germinando no coração
da comunidade do Bom Jardim. A iniciativa,
voltada a necessidades de educação, atende
crianças na casa de farinha do Seu João, que
funciona como um verdadeiro centro comunitário local. Outras ações de destaque são
a troca do telhado da casa do Céu de São
Irineu (que permitirá a melhoria na recepção
de colaboradores), e a limpeza do terreno
nos arredores dos SAFS.

EDITORA REVIVER

COSTURANDO OS

RETALHOS
Lançamento do selo Yagé da Editora Reviver, ‘Costurando os Retalhos’ foi escrito pela
nossa querida Vó Biná. O livro reúne relatos
do início da expansão do Santo Daime fora
dos limites da floresta, e da chegada do
povo do Sul. Momentos que marcaram a
história coletiva do povo do Padrinho Sebastião e a trajetória pessoal da autora e de
tantos personagens citados nestas crônicas.

www.editorareviver.com

CANAL JAGUBE

LIVROS DA

DOUTRINA

Nesse mês, o Canal Jagube publicou vídeos
com dois autores da nossa irmandade que
falam sobre suas obras lançadas pelo selo
Yagé da Editora Reviver. Fernando Ribeiro
discorre sobre seus livros “De Vilcabamba
ao Céu do Mapiá” e “Os Incas, as Plantas de
Poder e um Tribunal Espanhol” e Vó Biná fala
sobre seu livro “Costurando os Retalhos”,
obras imprescindíveis para os amantes da
literatura daimista. Os vídeos podem ser
conferidos no youtube do Canal:
Canal Jagube

CANAL JAGUBE

CLIPE MÚSICA DO

CENTENÁRIO
Um vídeo produzido integralmente dentro
da floresta traz uma canção inédita feita para
o Centenário do Padrinho Sebastião. A composição e arranjo foram criados por jovens
mapienses que, através da música, contam
um pouco da história do nosso padrinho. O
clipe musical foi produzido e editado pela
equipe do Canal Jagube do Mapiá com os
jovens aprendizes e coordenação local. O vídeo já está disponível no Facebook, Youtube e
Instagram do Canal Jagube.
Canal Jagube

MEMÓRIA

DARIO RAIMUNDO
IBACETA MEZA
(*13/09/1950 +27/02/2021). O chileno
das sete ferramentas, como era chamado
pelo Lúcio Mortimer. O flautista mágico, artista, inventor, mecânico, carpinteiro, marceneiro. O cabeça da bateção, fiscal incansável,
pau pra toda obra no mutirão. Pintor da histórica fachada da Colônia 5 Mil. O tio Dario das
crianças e jovens. Partiu pra reforçar a equipe
do astral. Deixa esposa, 3 filhos, 4 netos, irmãos, amigos, afilhados e compadres.

MEMÓRIA

JOÃO BATISTA DE
ARAÚJO GUERRA
(*27/11/1947 +19/03/2021). Paulista,
morador da Vila Céu do Mapiá há décadas,
seu João Guerra fez sua passagem para outra dimensão. Sociólogo, professor, agricultor
e cronista, foi um dedicado pesquisador da
agroecologia. Suas inspiradas crônicas “Nave
Mãe” relatavam o cotidiano da comunidade e
da igreja, pontilhadas pela posição dos astros
e hinos do momento. Deixa muitas saudades
nos muitos amigos, afilhados e irmãos.

MEMÓRIA

MARIA SIQUEIRA DA SILVA
(*16/ 09/ 1923 +26/ 03/ 2021) Carinhosamente chamada Vó Nogueira, nasceu no
dia 16 de setembro de 1923 no Acre. Sofria
de uma doença que os médicos não conseguiram tratar. Desenganada, foi a procura do
Daime, sendo recebida pelo Mestre Irineu no
Alto Santo, onde foi curada. Após passagem
do Mestre, seguiu com o Padrinho Sebastião,
morando na Colônia 5000 e Mapiá. Conhecida pelas rezas e benzeduras, e como excelente
parteira. A irmandade sentirá falta dessa linda
e preciosa madrinha.

DATAS ESPECIAIS

SEMANA SANTA
Começamos o mês de abril na Semana
Santa, data especial dentro da nossa Doutrina. Tradicionalmente cantamos em nossos
centros, na Sexta-feira Santa, os hinários dos
quatro companheiros do Mestre, rezando e
nos conectando neste momento de passagem e ressurreição de Jesus Cristo. Sem
poder fazer os trabalhos presencialmente,
buscamos nos concentrar em casa, com a
nossa família, pedindo saúde e bons tempos
para a humanidade.
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SANTO DAIME
O Santo Daime Informa é um veículo produzido
pelo Departamento de Comunicação da ICEFLU.
Uma forma de nos conectarmos e contarmos
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

