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Catedral da Floresta,
Igreja Matriz da ICEFLU
“Estamos satisfeitos em ver todo empenho dos nossos
irmãos para concluir a obra da Igreja Matriz, na Vila Céu do
Mapiá, fundada pelo Padrinho Sebastião. Sem dúvidas, é dele
a aﬁrmação de que fazendo o bem, o bem receberemos. Ainda
existe bastante trabalho para ser feito que, no dia a dia, a gente
vai alcançando e tentando iluminar, e dar força para aquilo
que é bom para a nossa comunidade. O Céu do Mapiá é a
raiz, e aí o caule, galhos, folhas, ﬂores e frutos vão crescendo
também, porque com certeza estamos aguando essa planta.
Agora chegou o tempo de toda a irmandade se unir ”

OBRA DA CATEDRAL

Igreja Matriz: a epopeia
da engenharia civil na
ﬂoresta
O transporte de 137 toneladas de materiais e equipamentos para o coração da Floresta Amazônica marcou
a retomada da obra para construção da Catedral do Céu
do Mapiá, sede mundial e matriz espiritual da ICEFLU.
Um feito impressionante, tanto pelo volume e peso da carga
como pelo desaﬁo logístico e diﬁculdades naturais de acesso
enfrentadas para transportá-la até a Vila. Para partir de Boca
do Acre, foi preciso aproveitar a época de cheia para navegar
com as balsas pelas águas do Rio Purus e, numa segunda etapa,
subir os barrancos e levar toda carga até a Fazenda.

OBRA DA CATEDRAL

De lá até o Céu do Mapiá, uma viagem de mais 43 quilômetros
por estrada de terra. Uma operação gigantesca que envolveu um
intenso trabalho de estivagem de carga, fretes em balsas e um
batalhão de pessoas.Foram transportados para a comunidade
dois tratores, uma retroescavadeira, um reboque Julieta, um
caminhão-caçamba, um guindaste, um caminhão munck, duas
plataformas elevatórias e dois geradores. A lista de materiais
incluiu 15 toneladas de andaime, 7 toneladas de argamassa, 12
toneladas de cimento, 2 mil litros de combustível, 1 tonelada
de tinta e 185 toneladas de areia, pó de brita e brita.

OBRA DA CATEDRAL

Agora, esse grande movimento continua com as frentes de
trabalho para erguer o Templo da Floresta. O trabalho está
sendo realizado com muito zelo pela Engecampo Engenharia,
empresa contratada pela ICEFLU para executar a obra, e que
sinalizou algumas adequações no projeto original, como a
aplicação de novas estacas na fundação e a construção de blocos
(bases) de reforço em concreto. Serão necessárias a quebra e a
reconstrução da parte superior das 12 colunas intermediárias
e também dos pontos de transição dos arcos de concreto.
Tudo isso, para reforçar e dar mais segurança aos elementos
estruturais de concreto da “nave mãe”.

OBRA DA CATEDRAL

Conheça o projeto
•Tecnologia térmica para combater o calor e levar mais conforto
• Sistema acústico para melhorar o som dos hinários
• Capacidade para receber mais de 2 mil pessoas
• Reforma no túmulo do Padrinho Sebastião
• 5.700 metros quadrados de construção
• 21 metros de altura

Benfeitorias comunitárias
ALÉM DA OBRA FÍSICA DA IGREJA MATRIZ,
O PROJETO TEM POSSIBILITADO MELHORIAS NA
VILA CÉU DO MAPIÁ, CONTRIBUINDO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE:
• Melhorias em infraestruturas comunitárias:
Jardim da Natureza, Telecentro, Casa de Música, Centro de
Cultura, Esportes e Lazer Lua Branca, Academia Cipó de Ouro,
Santa Casa, Centro de Saúde, Reforma da Cozinha Geral
• Manutenção e reabertura de 43 km de estrada até a Fazenda
• Ativação de programas e projetos socioambientais,
arte, educação e saúde
• Obras na Escola Estadual Cruzeiro do Céu
• Apoio à Associação de moradores
• Manejo Florestal Comunitário
• Adequação de pousadas

OBRA DA CATEDRAL

Depoimentos

“Acredito que pela vontade de Deus e também dos irmãos, a
nossa Igreja Matriz vai sair. A obra está demorada, todos nós
sabemos, mas vai ser concluída, se Deus quiser”.

Padrinho Valdete Mota de Melo,
comandante-geral da ICEFLU.

OBRA DA CATEDRAL

Depoimentos

“A obra da igreja é uma das ações mais signiﬁcativas para
nossa comunidade. Estamos todos na batalha para melhorar
a chegada dos materiais na obra e para ﬁnalizar a nossa igreja”.

Roberto Corrente,
presidente da ICEFLU.

OBRA DA CATEDRAL

Depoimentos

“Sou muito grata e feliz em fazer parte desse movimento para
construção da nossa Igreja Matriz, que é muito importante
para o Céu do Mapiá e toda irmandade. É o nosso lugar para
fazer os trabalhos espirituais, orar com convicção todos juntos
e conectados com a força da ﬂoresta e do Astral. Agradeço a
todos que estão ligados e ajudando a construir a nossa Igreja.
Peço a Deus muita saúde para nós todos”.

Rosineide Raulino,
presidente da AMVCM.

OBRA DA CATEDRAL

Depoimentos

“Nossa Catedral que vem se levantando com magnitude, revela
o tamanho da força espiritual que será emitida por esse ponto
de luz do meio da Floresta Amazônica para o mundo”.

Clara Iura, coordenadora da
Santa Casa de Cura Padrinho
Manoel Corrente.

ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL

ENCONTRO VIRTUAL
DAS IGREJAS

No ﬁnal de abril, ocorreu a primeira reunião do ano com as
igrejas associadas do Brasil. Mais de 100 representantes dos
centros participaram do encontro virtual para aprofundar o
compromisso com a continuidade da missão espiritual do
Padrinho Sebastião e a construção coletiva da nossa Igreja. A
reunião contou com a presença do Padrinho Alfredo Gregório
e do Padrinho Alex Polari, membros do Conselho Superior
Doutrinário, além do Conselho Administrativo, Secretaria
Executiva e de moradores da Vila Céu do Mapiá.

SOMOS MIDAM

APP ICEFLU

O APLICATIVO É O NOVO ESPAÇO COMUNITÁRIO
PARA RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO ENTRE A
INSTITUIÇÃO E OS ASSOCIADOS.
Representa mais um passo no fortalecimento dos laços
na nossa comunidade. Reúne em um só lugar notícias,
literatura daimista, eventos exclusivos e benefícios, além
de conectar daimistas do mundo inteiro. A versão 1.0 do
App disponibiliza atendimentos ofertados pela instituição
(ﬁnanceiro, administrativo e saúde mental).
SAIBA MAIS ACESSANDO:
https://iceflu.org/somosmidam

DEPARTAMENTOS ICEFLU

Dentro do aperfeiçoamento institucional da ICEFLU, o
setor de Saúde Mental do Departamento Técnico Cientíﬁco
encaminhou aos centros associados um documento-base
para debater a necessidade de melhor organizar as equipes
de saúde das igrejas. Também foi feita uma convocação
aos trabalhadores de saúde mental ligados à ICEFLU, com
o intuito de organizar um encontro virtual, resgatando os
antigos “ENCURAS” da década de 90, que trouxeram muitas
contribuições aos nossos trabalhos.

Convocação aos
trabalhadores
de Saúde Mental

WEBINÁRIOS

Segunda Temporada
de Webinários com o
Padrinho Alfredo
Aproveitando os festejos de maio, a AGM – Sagrada
Amazônia lançou a segunda temporada de webinários
com o Padrinho Alfredo. Em parceria com a ICEFLU,
a família do nosso padrinho continua o estudo ﬁno
sobre a história do Pad. Sebastião e da Mad. Rita,
aprofundando as reﬂexões sobre a espiritualidade e
a vida comunitária. Dicas preciosas de bem viver e
pedras ﬁnas sobre a cultura daimista!

CEDOC / EDITORA REVIVER

REEDIÇÃO DO

“EVANGELHO”
O CEDOC/ICEFLU e a Editora Reviver / Selo Yagé estão
ﬁnalizando os trabalhos para a reedição do livro“O Evangelho
Segundo Sebastião Mota”. Com curadoria, organização,
introdução e notas do Padrinho Alex Polari, além do conteúdo
original reorganizado, esta nova edição possui três palestras
inéditas do Padrinho Sebastião, novo caderno de fotos, com
imagens inéditas, novos prefácio e glossário. O material se
encontra em fase de revisão e será lançado em breve.

GT MULHERES

REDE DAIME A LUZ
A movimentação da Rede “Daime a Luz”, do GT
Mulheres, já começou. Um formulário foi enviado para
a irmandade ICEFLU com o objetivo de conhecer as
pessoas interessadas em partipar das ações da rede.
Como primeira ação deste coletivo, serão promovidas
rodas on-line para as famílias gestantes e puérperas,
trazendo temáticas de interesse deste público.

AMVCM

Notícias do Mapiá
O MAPIÁ ESTÁVACINADO E AGORA AGUARDA LIBERAÇÃO
DO ICMBIO PARA ABRIR A VISITAÇÃO NA COMUNIDADE.
Uma comitiva da AMVCM,Conselho Ético-Disciplinar e
ICEFLU se reuniu, em Manaus, com o MPF e o deputado
Adjuto Afonso para tratar de assuntos de segurança, saúde e
educação e agradecer a emenda para o ginásio poliesportivo
coberto (140 toneladas de material transportados). A AMVCM
prepara ainda mais um mutirão da cidadania, junto com a
prefeitura municipal e Instituto Nova Era.

SANTA CASA DE CURA

Papai Velho e
Mamãe Velha
Um dos projetos desenvolvidos pela Santa Casa de Cura,
com apoio da ICEFLU, desde 2018, busca melhorar a qualidade
de vida dos idosos que acompanharam o Padrinho Sebastião
na abertura do Céu do Mapiá. A inspiração para essa iniciativa
veio da Madrinha Geraldine, da Igreja Céu de Santa Maria, na
Holanda. O programa tem recebido recursos da irmandade
internacional, proporcionando atendimentos na área de
saúde, melhorias nas habitações, entre outros.

PARA DOAÇÕES:
www.santacasadecura.org.br

RÁDIO JAGUBE

Transmissão
dos trabalhos
do Céu do
Mapiá
A Rádio Jagube vai transmitir os hinários oficiais
direto da Igreja Matriz, no Céu do Mapiá, ao
vivo para todo o planeta. Essa iniciativa inédita
começará no festival junino e não é a única
novidade da rádio, que completou 24 anos
cumprindo a missão de ser a Voz da Integração
Mapiense. A programação está sendo repaginada
e conta com acervo histórico, novas produções,
homenagens às igrejas associadas à ICEFLU e,
recentemente, passou a levar o som e as notícias
da Doutrina para toda a irmandade mundial.
A RÁDIO JAGUBE ESTÁ 24H NO AR ATRAVÉS
DO APP, WEB RÁDIO E AGORA NO
APP ICEFLU SOMOS MIDAM.
www.radiojagube.org

APOIO

Campanha Óculos do
Estudante continua

Lançada pela Escola Estadual Cruzeiro do Céu, professores
e turma da Educação de Jovens e Adultos, a campanha segue
até 30 de junho e conta com a ajuda da irmandade para
possibilitar exames de vista e aquisição de 30 óculos para
os estudantes do Mapiá. Os comunitários também poderão
aproveitar descontos e acesso fácil ao exame. Já foram
arrecadados R$ 3.338,51 dos R$ 18.000,00 necessários.
COLABORE E DIVULGUE!

APOIO

DADOS PARA DOAÇÕES
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 08141
CONTA CORRENTE 170933
PIX CNPJ 35148.529000131
IBAN BR1500000000008140000170933C1
BRASBRRJSBO
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA SANTA CASA DE CURA
CNPJ: 35.148.529/000131
VILA CÉU DO MAPIÁ
FLORESTA NACIONAL DO PURUS / PAUINI
CEP 69860000
CONTATO: MABEL BARSE +55 97 9903.1990
FAÇA SUA DOAÇÃO
https://www.paypal.com

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO

Sistema solar
beneﬁcia
comunidade
A Fazenda São Sebastião já conta com sistema solar
instalado, beneﬁciando os espaços comunitários: Igreja,
Cozinha Geral, Casinha de Feitio, Casa de Farinha, escola e
Memorial Chico Corrente. O trabalho incluiu a capacitação de
jovens que apoiaram a instalação e serão os zeladores do novo
sistema. Uma parceria entre ISAVIÇOSA, FHFA, comunidade e
instituições locais.

CANAL JAGUBE

1º ENCONTRO DOS
SANFONEIROS TEM
PARTICIPAÇÃO DO
MAPIÁ
O evento aconteceu durante quatro dias na comunidade
Estrela da Serra, na Lapinha da Serra-MG, e teve uma
exibição online no dia 23 de abril. A live foi conduzida por
Saturnino Brito e contou com as participações especiais
de seu Guilherme Granjeiro e do Zé Mota, diretamente do
Céu do Mapiá. O ponto alto da transmissão foi a aparição e
benção da Madrinha Rita e do Padrinho Alfredo. O encontro
homenageou Glauco Vilas Boas, comemorou o aniversário
do irmão Vicente Jr, idealizador do evento, e foi realizado em
memória do irmão Bruno Fernandes.
Assista o encontro no Canal Jagube.
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Fale conosco pelo e-mail: comunica@iceﬂu.org
e siga as redes da instituição.
@santo.daime_iceﬂu

Santo Daime/ICEFLU

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

