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“NOSSA DOUTRINA TAMBÉM NÃO É SÓ CANTAR HINÁRIO E 
NEM SÓ TOMAR DAIME. É NECESSÁRIO UM GRANDE ESFORÇO 

PARA CORRIGIR OS NOSSOS DEFEITOS, APERFEIÇOAR O 
NOSSO AMOR E EXPULSAR AS IGNORÂNCIAS.” 

PADRINHO ALFREDO GREGÓRIO



Começa a fase de implantação da parte hidráulica 
e elétrica da Igreja da Floresta. Enquanto isso, 

seguem os reforços da parte estrutural que irá 
receber a cobertura. 

Muito trabalho envolvido e foco 
na inauguração em 2020. 

OBRA DA IGREJA



Antes do retorno para casa, no Céu do Mapiá, 
Padrinho Alfredo e comitiva passaram pela Colônia 
Cinco Mil, em Rio Branco – comunidade original, 
onde Padrinho Sebastião e família começaram a 
expansão da Doutrina do Santo Daime. 

PADRINHO ALFREDO VISITA 
COLÔNIA CINCO MIL

COMITIVA



A Secretaria da ICEFLU, em São Paulo, recebe a 
visita de Luís Fernando Nobre, Daniel Pesquero e os 
representantes do Instituto Nova Era, Emília Lemos e 
Gabriel Mhremb. Eles estiveram dois dias reunidos 
tratando da institucionalização da nossa Igreja do 
Culto Eclético da Fluente Luz Universal.

ICEFLU SP CONVERSA 
SOBRE NOVOS RUMOS

SECRETARIA



Parte do acervo do Centro de Documentação 
e Memória do Santo Daime já está no ar para 
todos acessarem. Boa parte da documentação 
existente sobre a doutrina se encontrava dispersa 
ou com seus produtores originais, seguidores do 
Padrinho Sebastião no início de sua trajetória 
de expansão. Agora, tudo vai se reunindo sob a 
curadoria de Alex Polari e se tornando disponível 
para todos e para a manutenção da memória da 
nossa doutrina. 

http://acervo.santodaime.org/sobre-o-acervo/

CEDOC

ACERVO DO CEDOC AGORA 
TAMBÉM É DIGITAL

http://acervo.santodaime.org/sobre-o-acervo/


A comunidade Céu da Montanha, dirigida 
por Alex Polari, realiza a 10ª edição do Feitio 
Escola, com a previsão de produção de 25 
panelas. Os preparativos começam a partir 
do dia 29 de novembro, com encerramento 
no dia 8 de dezembro. Em agosto desse ano 
aconteceu o nono Feitio Escola na comunidade 
Céu da Montanha, em Visconde de Mauá, com 
a produção de 45 panelas.

FEITIO ESCOLA

SEGUE A PROGRAMAÇÃO 
DO FEITIO ESCOLA



EQUILÍBRIO AFETIVO, 
FÍSICO, EMOCIONAL 

E ESPIRITUAL

No começo de novembro, a comunidade Vila Céu 
do Mapiá recebeu Leonardo Libânio Christo, 
terapeuta bioenergético e fardado da doutrina, 
para a continuação da formação de acolhedores, 
atendimentos individuais e em grupos. A terapia 
bioenergética é uma forma de psicoterapia 
corporal baseada nas teorias de Wilhelm Reich. 
Foi criada em 1955 por John Pierrakos e Alexander 
Lowen, de quem Léo Christo foi aluno. 

CÉU DO MAPIÁ



O Projeto Capoeira na Floresta incentiva o esporte, 
o lazer e a cultura através de aulas de capoeira e 
apresentações culturais. Desde fevereiro, as aulas 
acontecem três vezes por semana, com os instrutores 
Israel, Miraci, Meiriane e Tupiraci, capacitados pelos 
Mestres Ponciano e Morena. Em breve, vão iniciar 
os ensaios de Maculelê e Puxada de Rede para as 
apresentações no Centenário. 

CAPOEIRA NO MAPIÁ 
AMAGAIA



O objetivo da Rede FORTES é colaborar 
para a realização do sonho comunitário 
do Céu do Mapiá através do incentivo à 
produção e consumo local sustentável, 
apoiando uma economia comunitária 
solidária e próspera para todos. A Rede 
tem assessoria do ISES – Instituto de 
Socioeconomia Solidária e do Programa 
AmaGaia. 

IDARIS



A turma do Canal Jagube, juntamente com os 
profissionais da Arica Cinematográfica, de São 
Paulo, esteve na sede da Rádio Jagube, no Céu do 
Mapiá, onde registrou as gravações, participando, 
inclusive, de alguns episódios. 

RÁDIO JAGUBE ESTÁ ONLINE 
RÁDIO JAGUBE

ONLINE
A Rádio Jagube pode ser acessada pelo mundo 
inteiro em sua versão digital. Notícias do Mapiá, 
palavras dos nossos Padrinhos, momentos bem 
especiais registrados em áudio, tudo feito com 
muito carinho pela equipe do Céu do Mapiá. 

https://soundcloud.com/radio-jagube  

https://soundcloud.com/radio-jagube


Entre os conteúdos que marcaram o mês do Canal 
Jagube está um registro feito na comunidade Céu 
do Patriarca, em Florianópolis, mostrando o ritual 
da Dança da Estrela, comandado por Aurélio 
Diaz Tekpankalli, chefe-geral do Fogo Sagrado 
de Itzachilatlan. O vídeo fala um pouco sobre a 
aliança dessa tradição ancestral proveniente do 
México com o Santo Daime. Além disso, mais 
um vídeo do AYA 2019 foi publicado, mostrando 
detalhes da comitiva de Alex Polari em Girona, na 
Espanha, cidade-sede do evento. 

www.youtube.com/c/canaljagube

LANÇAMENTOS DO MÊS
CANAL JAGUBE

www.youtube.com/c/canaljagube


A Editora Yagé, em parceria com o CEDOC, está  
produzindo a nova edição do “Evangelho Segundo 
Sebastião Mota”, organizada por Alex Polari. A nova 
edição celebra os cem anos do Padrinho Sebastião 
Mota e trará novas mensagens do Justiceiro, com 
fotos inéditas restauradas pelo CEDOC.

PREPARANDO O 
EVANGELHO

EDITORA YAGÉ



BOM FESTIVAL!
Agora, no começo de dezembro, iniciamos  o 
nosso Festival. Toda irmandade daimista estará 
reunida cantando o Hinário “O Cruzeiro”, do 
Mestre Irineu, em homenagem à nossa Rainha 
da Floresta, a Virgem da Conceição. Em seu dia, 
nada melhor do que estarmos consagrando essa 
bebida de poder inacreditável, cantando o hinário 
do nosso Mestre. Bom trabalho a todos! 

A SEGUIR



ICEFLU - NOVA DIMENSÃO

SANTO DAIME

secretaria@iceflu.org.br

VAMOS JUNTOS FORTALECER 
NOSSA INSTITUIÇÃO E VIVER EM 

UNIÃO. ASSOCIE-SE!


