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PADRINHO ALFREDO CONTINUA SUA 
TRAJETÓRIA, INDICANDO UMA NOVA ERA, UM 

NOVO TEMPO E UM NOVO SISTEMA. É HORA DO 
POVO DO SANTO DAIME SE UNIR! 



Madrinha Rita abençoou as obras da Igreja da 
Floresta e diz estar ansiosa para a inauguração 
em 2020. Enquanto isso, seguem os trabalhos da 
cobertura do telhado.

Mad. Rita e Zé Mota visitam a obra da igreja 

OBRA DA IGREJA



Muito trabalho nas frentes contábeis e jurídicas, 
buscando novos horizontes institucionais. Novos 
centros e comunidades estão se associando à ICEFLU. 
É o caso do Céu do Jardim, em Chapecó, SC, e do Céu 
de Oxóssi, em Anápolis, GO. Sejam todos bem-vindos 
à nossa rede espalhada pelo Brasil e pelo mundo. 

Preencha a pesquisa que está no ar 
em nosso site. Acesse: 

SECRETARIA

iceflu.org/nova-dimensao/

https://iceflu.org/nova-dimensao/


ENCONTRO ICEFLU EUROPA
Aconteceu na cidade de Candelena-ESP, do dia 11 ao 
dia 18 de setembro o Encontro Europeu do Santo 
Daime. Representantes de diversas igrejas estiveram 
presentes para entender os novos rumos institucionais 
e fortalecer nossa união. Além de apresentações, 
conversas e palestras, os trabalhos espirituais em 
alguns centros europeus marcaram o Encontro, tão 
importante para a Nova Dimensão.



CÉU DO MAPIÁ
A nova edição online do Jornal do Céu já está no 
ar, com tudo o que está acontecendo dentro da 
nossa vila-matriz, assim como em comunidades 
daimistas que se encontram pelo Brasil e pelo 
mundo. Palavras especiais dos nossos padrinhos 
e madrinhas, novidades, informações de eventos 
e muito mais. Acesse nosso site:

https://bit.ly/2mNUS7K

https://bit.ly/2mNUS7K


Fiquem atentos às novidades do calendário 
espiritual preparado especialmente para o ano 
comemorativo de 2020. Entre as comemorações, 
os 70 anos do Padrinho Alfredo, os 95 anos da 
Madrinha Rita e o Centenário do nosso Padrinho 
Sebastião! Confira o link:

 CALENDÁRIO 2020

https://bit.ly/2p963J3

https://bit.ly/2p963J3


CEDOC
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

O CEDOC, sob a curadoria de Alex Polari e a 
assessoria técnica de Flavio Ribeiro, continua em 
ritmo acelerado reunindo acervos preciosos. Está 
iniciado o projeto para a construção da sala de 
guarda e processamento dos materiais na sede 
do CEFLURG, em Visconde de Mauá. A aquisição 
mais recente foi a coleta de várias coleções antigas 
que estavam guardadas por Neide Nunes, viúva 
de Carlos Gustavo, o Guta, artista gráfico e grande 
companheiro, a quem o CEDOC muito deve pela 
sua dedicação e trabalho incansável durante 
muitos anos. Se você tiver arquivos da doutrina, 
entre em contato: cedoc@iceflu.org.br



A COMITIVA ESTÁ VINDO
Dia 12 de outubro é comemorado o aniversário do 
Céu de Maria, em São Paulo, igreja fundada por 
Glauco, que hoje está sob o comando de Beatriz 
Veniss. A comitiva do Padrinho Alfredo, que está 
voltando da Europa no começo de mês, estará 
presente para abrilhantar ainda mais a festa. 



Vinte e sete jovens do Céu do Mapiá, entre 16 
e 22 anos, participaram durante dez dias do 
Programa  Muitação - Construindo meu lugar no 
mundo. A ação visa fortalecer a autoestima dos 
jovens e desenvolver autoconfiança, cidadania 
e protagonismo. O movimento aconteceu sob 
coordenação do Instituto Ecossocial, em parceria 
com a Gestoria de Jovens e Eventos da AMVCM, 
no âmbito do Programa AmaGaia.

www.santodaime.org/site/amagaia

PROGRAMA AMAGAIA

www.santodaime.org/site/amagaia


“Acontece em outubro, no Céu do Mapiá, o curso 
Empreendedorismo na Floresta, oferecido pelo 
ISES - Instituto de Socioeconomia Solidária, com o 
objetivo de apoiar iniciativas locais e fortalecer a 
economia comunitária.”

IDARIS



“Pérolas do Eu Sou”, canalizado por Isabel Barsé, 
é mais uma reedição com o selo da ICEFLU, pela 
Editora Yagé, com lições de sabedoria espiritual 
através de ensinamentos. A renda do livro é 
revertida para a Santa Casa de Cura Padrinho 
Manoel Corrente. Em breve, no site da editora, 
estarão disponíveis todos os livros lançados e 
ainda mais novidades.

http://www.editorayage.com.br

EDITORA YAGÉ

http://www.editorayage.com.br


CANAL JAGUBE
Nesse último mês, o Canal Jagube lançou dois 
vídeos muito importantes para esse momento 
institucional pelo qual passa a ICEFLU/Santo 
Daime. Um vídeo fala sobre a obra da Igreja 
da Floresta e o outro são palavras do Padrinho 
Alfredo sobre a Nova Dimensão.

www.youtube.com/c/canaljagube

www.youtube.com/c/canaljagube


ICEFLU - NOVA DIMENSÃO

SANTO DAIME

secretaria@iceflu.org.br

VAMOS JUNTOS FORTALECER 
NOSSA INSTITUIÇÃO E VIVER EM 

UNIÃO. ASSOCIE-SE!


