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“Um pedido especial ao nosso Mestre 
Império Juramidam, que nos ilumine 
e nos dê firmeza para atravessar com 
fé e coragem todas essas demandas 
que estão profetizadas no apocalipse 
e em vários outros livros de mensage-
iros espirituais. Vamos dar ainda mais 
atenção aos nossos hinários, que são a 
palavra verdadeira da nossa Doutrina.” 

Padrinho Alfredo



Mesmo com os trabalhos suspensos 
nas igrejas, nossa Instituição continua 
honrando seus compromissos sociais e 
ambientais. Provemos assistência e renda 
para trabalhadores e moradores de nossas 
comunidades, e seguimos zelando jardins 
e reinados para garantir a produção do 
nosso sacramento. Contamos com o apoio 
de nossos filiados através das contribuições 
associativas, para dar seguimento à obra 
do Padrinho Sebastião! 

JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES!

SECRETARIA



OBRA DA IGREJA

Segue a etapa final de reforços da fundação 
da igreja com os trabalhadores que chegaram 
na comunidade antes do isolamento social. 
A ICEFLU continua avaliando as condições 
pandêmicas do país para entender e definir os 
próximos passos.



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES

JUNTOS 
VENCEREMOS!
Além de constantes reuniões 
comunitárias e obras emergenciais, 
diversas ações estão acontecendo na 
vila Céu do Mapiá: 

Distribuição de máscaras e solução hipo-
clorídrica e visitas às famílias; instalação 
de uma corrente na entrada do igarapé; 
acordo com a Casa Lotérica de Boca do 
Acre, para recebimento do ‘Bolsa Família’ 
para os moradores; cadastramento de to-
dos que têm direito ao auxílio emergencial 
do Governo Federal. 



Com apoio do irmão Robert Wooton, fo-
ram concluídas a reforma do Posto de Saúde 
e a instalação de consultório odontológico 
no Mapiá. Farmácia, sala de atendimento 
médico e sala de controle de endemias ain-
da precisam ser equipadas. Com o suporte 
da irmandade, do Programa AmaGaia e do 
Instituto Nova Era, vêm sendo articuladas 
melhorias para que o posto funcione como 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

SAÚDE NA VILA
CÉU DO MAPIÁ



A Gestoria de Saúde da AMVCM e a San-
ta Casa lançam campanha emergencial de 
suporte à Vila Céu do Mapiá e à Fazenda São 
Sebastião, para ações de prevenção e enfren-
tamento da pandemia. Estão previstas a aqui-
sição de medicamentos e equipamentos para 
o Centro de Saúde da Vila, melhorias na infra-
estrutura e apoio para o funcionamento da 
Santa Casa, e um fundo de assistência social. 

Colabore nessa empreitada!

CAMPANHA
EMERGENCIAL

CÉU DO MAPIÁ

PayPal

https://bit.ly/2YK039m


O Céu do Mapiá iniciou uma série de farinha-
das para garantir a alimentação comunitária 
básica nestes tempos de crise. A primeira foi 
na casa de farinha do Roçadão Comunitário, 
onde toda a macaxeira é plantada e zelada 
em mutirão. Foram produzidos 300 kg de 
farinha especial e 40 kg de goma de tapioca. 
Estão previstas diversas outras farinhadas 
ligadas ao Núcleo de Agroecologia e Sobe-
rania Alimentar da Cooperar. 

CÉU DO MAPIÁ

VIVA A NOSSA 
FARINHADA!



CEDOC / YAGÉ 

Nestes tempos de pandemia, com o apoio 
do Instituto Nova Era, a equipe do CEDOC 
retomou suas atividades. O balanço dos tra-
balhos no ano passado aponta aproximada-
mente 8 mil itens já numerados e em fase 
de registro. Neste ano, finalizamos a cura-
doria de mais de 300 fotos relacionadas ao 
Padrinho Sebastião e ao Céu do Mapiá, que 
terão tratamento especial para as próximas 
publicações da Editora Yagé. 

PRESERVANDO A MEMÓRIA



IDARIS / AMAGAIA

A Vila Céu do Mapiá foi convidada pela 
Rede Global de Ecovilas para relatar suas 
experiências de enfrentamento às mudan-
ças climáticas e à pandemia de COVID-19, 
em entrevista que vai ao ar nas redes so-
ciais. Nossa comunidade foi criada pelo 
Padrinho Sebastião para se preparar para 
o balanço, vivendo uma vida simples na 
floresta, plantando nossos alimentos e nu-
tridos pela nossa prática espiritual.

MAPIÁ NA REDE 
GLOBAL DE ECOVILAS 



COOPERAR

A Cooperativa Agroextrativista do 
Mapiá e Médio Purus realiza a colheita do 
cacau nativo, safra 2020, em três núcleos: 
RESEX Arapixi, Fazenda São Sebastião e Re-
aleza. Reconhecido internacionalmente por 
sua qualidade, o cacau será utilizado para a 
fabricação de manteiga e cacau em pó pela 
Cooperar, e também distribuído às indús-
trias do Brasil e de outras partes do mundo, 
como Europa, Japão e Estados Unidos.

SAFRA 2020
CACAU



RÁDIO JAGUBE

www.radiojagube.orgwww.radiojagube.org

Nesta quarentena, a Rádio Jagube está 
transmitindo gravações de hinários e con-
centrações, além de músicas e entrevistas. 
Mais de 70 mil pessoas já sintonizaram nos-
sa rádio Web, com pouco mais de um mês 
de lançamento. A Rádio tem sido uma im-
portante ferramenta para nos conectarmos 
e mantermos acesa a chama divina da nossa 
espiritualidade. 

Acompanhe a programação 
via redes sociais e pelo site:

SINTONIZADOS 
NO CENTENÁRIO 

www.radiojagube.org


CANAL JAGUBE

www.facebook.com/canaljagube 

Padrinho Alfredo dirigiu um Trabalho 
de São Miguel pelo aplicativo ZooM com 
presenças mega especiais, inclusive da 
Madrinha Rita, além de irmãos e irmãs de 
pelo menos 15 países e de diversos cantos 
do Brasil. O evento foi organizado pela Casa 
Cocar de Maria, de Nova York, e transmitido 
pelo Canal Jagube, com uma audiência mé-
dia de 2 mil pessoas em quase 8 horas de 
transmissão. O trabalho continua disponível 
no Canal Jagube, acesse: 

LIVE DO TRABALHO DE

SÃO MIGUEL

www.facebook.com/canaljagube


Dia 21 de abril de 2020, a irmandade do Céu 
da Campina, localizada em Lagoa Seca, Pa-
raíba, se despediu do irmão Roberto Luis 
de Figueiredo Castro, de 59 anos. As boas 
lembranças de sua amizade acolhedora e 
seu amor pela natureza e pela doutrina fica-
rão gravadas em nossas memórias.

MEMÓRIA

LUZ E CONFORTO 
PARA FAMILIARES 
E COMUNIDADE

 https://bit.ly/3bXboGF

https://bit.ly/3bXboGF


Doutor Apolo Gazel foi um grande amigo 
do Santo Daime. Com o coração e hábeis 
mãos, fez uma centena de intervenções 
cirúrgicas em afilhados do Padrinho Se-
bastião. Fundou a Casa Santa, em Betim 
(MG), onde cuidou de todos que chegaram. 
Demonstrou uma força espiritual luminosa 
em seus dois hinários, e como dirigente en-
caminhou bons alunos aos nossos profes-
sores. Era violeiro, poeta, cantador e, antes 
de tudo, um grande curador. 

MEMÓRIA

ADEUS AO 
AMIGO APOLO



ICEFLU - NOVA DIMENSÃO

SANTO DAIME

O ano de 2020 está sendo desafiador para 
todos nós. Acreditamos que podemos nos 
unir em torno da instituição, firmando nossa 
bandeira e nossa verdade. Entre em contato 
com a ICEFLU-Nova Dimensão para ser um 
associado e participar desse novo momento 
de união e força para nossa doutrina, nossa 

floresta e nossa memória.

iceflu.org

iceflu.org

