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“É com  muita fé em Deus e em Nossa 
Senhora que vamos firmando o Santo 
Daime, cultivando a nossa doutrina 
dentro de cada casa. Juntamente 
com a nossa família, afirmamos o 
nosso Santo Remédio, o sacramento 
da nossa doutrina. Recomendo, nesse 
momento, muita calma, paciência e 
esperança, pois toda dor há de passar.”

Padrinho Alfredo



Jovens do Canal Jagube registraram a 
chegada do Padrinho Alfredo na Vila Céu do 
Mapiá na tarde do dia 9 de junho. Um motivo 
de muita alegria para toda a comunidade, que 
recebeu nosso Presidente com muito carinho. 
Padrinho e comitiva seguem em isolamento 
na casa do Vô Nel. Todas as medidas de 
proteção foram tomadas.

PADRINHO NO MAPIÁ

NOTÍCIAS



ESPIRITUAL

O mês de junho começa, e com ele o 
nosso Festival. Vamos passar os dias de 
Santo Antônio, São João e São Pedro sem 
cantar presencialmente os habituais hinários 
nas igrejas, mas teremos programações 
na Rádio Jagube e no Canal Jagube, que 
vão nos possibilitar uma conexão especial 
nestes tempos. No dia 25 de junho, vamos 
comemorar o aniversário de 95 anos da nossa 
Matriarca, a Madrinha Rita. Um momento 
especial para toda a irmandade do Padrinho 
Sebastião, neste ano do Centenário. O 
Festival Junino se encerra no dia 6 de julho, 
dia da passagem do Mestre Irineu.

VIVA O NOSSO FESTIVAL!



PROGRAMAÇÃO

LIVES NO FACEBOOK E YOUTUBE
Santo Antônio  
(Hinos Madrinha Brilhante e Instrução), 12.06 
 
Rei Curador  
Saturnino e comunidade  Fortaleza, 20.06  
 
São João e 95 anos da Madrinha Rita 
(Nova Jerusalém, Cruzeirinho do Mestre, Hinos do 
Lua Branca), Condução do Pad Alfredo, 24.06 
 
São Pedro  
(Nova Era e Nova Dimensão), 28.06 
 
Passagem do Mestre  
(Hinos do Tetéo, Missa), 
Condução do Pad Valdete, 05.07

Canal Jagube e Rádio Jagube



No dia 29 de maio, foi realizada a primeira 
assembleia virtual da ICEFLU – Nova Dimen-
são, que contou com a participação de mem-
bros associados de todas as partes do Brasil e 
de vários lugares do mundo. A pauta principal 
foi a prestação de contas do ano de 2019. A 
ICEFLU vive um novo momento, estabelecen-
do essa corrente de conexão com os ensina-
mentos do Padrinho Sebastião.

SECRETARIA

PRIMEIRA ASSEMBLEIA VIRTUAL

ICEFLU

Associe-se: secretaria@iceflu.org.br



A obra da igreja matriz na Vila Céu do 
Mapiá foi momentaneamente suspensa de-
vido ao isolamento social. Os trabalhadores 
que estavam na vila antes da oficialização da 
quarentena já retornaram às suas casas.
A entrada de novos trabalhadores está sus-
pensa até o abrandamento da pandemia. 
Mais informações, nos próximos boletins. 

OBRA DA IGREJA

OBRA PARALISADA 
MOMENTANEAMENTE



Os trabalhos do CEDOC continuam, em 
Visconde de Mauá e no Céu do Mapiá. Através 
de aplicativos e conexão virtual, estão sendo 
realizadas a numeração e a catalogação do 
acervo, a identificação de autorias, o desen-
volvimento de mecanismos de buscas e dis-
ponibilização de fotos, e a transcrição das fitas 
cassetes dos primeiros trabalhos na Estrela do 
Mapiá, com Padrinho Sebastião falando em 
outras línguas, palestras do Padrinho Mário e 
muitos outros conteúdos preciosos!

CEDOC

MATERIAIS PRECIOSOS



AMVCM

A Associação de Moradores da Vila Céu do 
Mapiá, através de sua Gestoria de Saúde, em 
parceria com a Secretaria de Saúde de Pauini, 
realizou dois dias de atendimentos à popula-
ção mapiense. As consultas médicas e veteri-
nárias, vacinação, testes rápidos e orientações 
sobre COVID-19 e outras doenças acontece-
ram na Santa Casa e no Centro de Saúde.

FOCO NA SAÚDE! 

Saiba mais: https://bit.ly/3eERP6T

https://bit.ly/3eERP6T


CÉU DO MAPIÁ

Alguns casos de malária foram confirma-
dos no Mapiá. Como medida de segurança e 
combate à doença, o agente de endemias 
local já está realizando testes rápidos e, com 
a ajuda de voluntários, exterminando possí-
veis criadouros do mosquito. A comunidade 
aguarda também a chegada de inseticida 
para pulverização.

COMBATE À 

MALÁRIA 



O Mapiá celebra uma grande conquista: 
o funcionamento regular do Centro de Saúde, 
de segunda a sexta, de manhã e à tarde, com 
equipe formada por duas enfermeiras, um 
agente de endemias, uma agente de saúde 
e uma dentista. O centro está parcialmente 
equipado com materiais adquiridos através 
da campanha ‘Saúde Mapiá’. A comunidade 
agradece a todas as instituições envolvidas, 
voluntários e a toda a irmandade!

CENTRO DE SAÚDE

CÉU DO MAPIÁ



www.radiojagube.orgsaude.vilaceudomapia.org.br

CÉU DO MAPIÁ

A campanha segue com o apoio de todos 
para a proteção das comunidades na floresta. 
Com parte do recurso da meta emergencial, 
já foram adquiridos equipamentos de saúde 
e de proteção, móveis e aparelhos médico-
-hospitalares, e medicamentos. Precisamos 
continuar! Faça sua doação e ajude a divulgar!

COLABORE COM A
SAÚDE DO MAPIÁ

saude.vilaceudomapia.org.br


PROGRAMA AMAGAIA

Continuam os trabalhos do Núcleo de 
Agroecologia e Soberania Alimentar. Na 
última semana, foram entregues cestas de 
alimentos e ferramentas para as famílias 
produtoras nas praias, na Fazenda São Se-
bastião e nas colocações do Igarapé Ma-
piá. Nas visitas, foram também coletadas 
1,5 toneladas de alimentos, excedentes de 
produção local (laranja, banana, mamão, 
jerimum, gergelim e outros), para serem 
comercializados no Mapiá.

SOBERANIA
ALIMENTAR



O Canal Jagube transmitiu quatro lives 
no mês de maio. Momentos especiais, co-
meçando com a live de Dia das Mães e os hi-
nários Lua Branca (Madrinha Rita) e O Con-
vite (Madrinha Júlia). No dia 17, Saturnino 
e a comunidade Fortaleza apresentaram 
Os Chamados, do Mestre Conselheiro Luiz 
Mendes. Na sequência, foram apresentados 
o hinário A Mensagem (Madrinha Cristina) 
em homenagem à aniversariante Rutelene 
Raulino, no dia 24, e a live de Concentração, 
no dia 30. Padrinho Alfredo, Madrinha Rita e 
o povo do Mapiá marcaram presença.

CANAL JAGUBE

YouTube Canal Jagube

MÊS DAS LIVES

https://www.youtube.com/channel/UCnwHfq3m_b8N-gvUXoSZTWQ


A SEGUIR

CINEMA EM CASA
Para o mês de junho, está agendada uma 
live de pré-lançamento do filme Santo de 
Casa, gravado em São Vicente Férrer (MA), 
cidade em que nasceu e viveu nosso Mestre 
Raimundo Irineu Serra. A live terá partici-
pação da equipe técnica do filme, além dos 
irmãos Lucas Kastrup, Marcelo Bernardes, 
Ernani Moraes, Chester Gontijo e familiares 
do Mestre. Serão duas exibições do docu-
mentário de 22 minutos, uma com legenda 
em inglês e outra com legenda em espanhol. 
Dia 13 de junho, às 20h, no Facebook do Canal 
Jagube. Não percam!



Com um layout moderno e de fácil 
navegação, a página disponibiliza vários 
títulos da literatura daimista, de autores 
como Lucio Mortimer, Maria Eugenia e Vera 
Fróes. Além disso, já estão “no forno” os 
títulos de Alex Polari, Fernando Ribeiro e Vó 
Biná. Aguardem! As obras estão disponíveis 
para envio em todo o território nacional.

EDITORA YAGÉ

https://www.editorayage.com.br/

SITE NOVO NO AR! 

https://www.editorayage.com.br/


No dia 28 de maio, dona Adália Grangeiro 
fez a sua passagem, aos 86 anos. Filha de 
Antônio Gomes, viúva de Chico Grangeiro, 
foi a matriarca do CELIVRE Caminho do Sol, 
em Rio Branco, Acre. Zeladora oficial do hi-
nário de seu pai, ‘Amor Divino’, recebeu do 
Mestre Irineu a função de enfermeira espiri-
tual, fazendo parte da Comissão de Cura do 
Alto Santo durante muitos anos. Uma das 
mais antigas e importantes seguidoras da 
missão de Juramidam.

MEMÓRIA

ENFERMEIRA 
ESPIRITUAL



ICEFLU - NOVA DIMENSÃO

SANTO DAIME

A instituição continua trabalhando no 
fortalecimento de suas bases doutrinárias 
e estatutárias, buscando um diálogo com 
irmãos e irmãs que estão atentos aos 
ensinamentos do Padrinho Sebastião. 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

https://iceflu.org/

	secretaria@iceflu.org.br

