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RESUMO 

 

A doutrina do Santo Daime, surgida na região amazônica nas primeiras décadas do 

século XX, se caracteriza pela utilização cerimonial da ayahuasca em rituais religiosos. 

Seu desenvolvimento se dá nos meados da década de 1930, município de Brasiléia no 

Acre, região Norte do Brasil e seu fundador é Raimundo Irineu Serra. Após o seu 

falecimento, Sebastião Mota inicia um movimento caracteristicamente messiânico para 

dentro da floresta e mais adiante para todo o mundo. O sistema doutrinário é transmitido 

principalmente por via da oralidade, presente nos hinários, nas preleções dos adeptos 

mais antigos e no convívio entre a comunidade. A partir dos anos de 1980 inicia-se um 

movimento de expansão dessa religião para outras regiões do país e exterior. Em Natal, 

o Daime se faz presente desde os anos de 1990, através da criação do Céu da Arquinha 

(CEFLUTEG), atualmente situada no município de Nísia Floresta-RN. A proposta desta 

pesquisa é estudar os processos de transmissão de conhecimentos na doutrina do Santo 

Daime, a partir de minhas experiências em campo no Céu da Arquinha, participando dos 

rituais e de encontros informais com seus membros. A finalidade do estudo é mostrar a 

formação da irmandade daimista em solos potiguares, as suas particularidades e 

idiossincrasias. Algumas questões norteiam esta pesquisa: como são transmitidos os 

ensinamentos de ordem doutrinária dentro da tradição do Santo Daime? Quem os 

transmite? De que forma? Há um ethos particular dentro do grupo, transmitido pela 

consagração da bebida e de sua performaticidade ritualística? Como é configurado o 

ethos da igreja Céu da Arquinha? A hipótese central é que a forma de transmissão de 

conhecimentos é pautada pela hierarquia, pelo tempo vivido na doutrina e pela 

performance de suas práticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Santo Daime. Céu da Arquinha. Memória. Oralidade. 

Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The doctrine of Santo Daime, which appeared in the Amazon region in the early 

decades of the twentieth century is characterized by the ceremonial use of ayahuasca in 

religious rituals. Its development takes place in the mid-1930s, Brasiléia municipality in 

Acre, northern Brazil and its founder is Irineu. After his death, Sebastião Mota starts a 

characteristically messianic movement into the forest and further to the world. The 

doctrinal system is mainly transmitted through the oral tradition, present in the hymnals, 

the lectures of the older fans and the interaction between the community. From the 

1980s began a movement of expansion of this religion to other regions of the country 

and abroad. In Natal, the Daime is present since the 1990s, through the creation of Céu 

da Arquinha (CEFLUTEG), currently located in the municipality of Nísia Forest-RN. 

The purpose of this research is to study the knowledge transmission processes in the 

Santo Daime doctrine, from my experiences in the field in Céu da Arquinha, 

participating in rituals and informal meetings with its members. The purpose of the 

study is to show the formation of daimista brotherhood in Potiguar soils, their 

characteristics and idiossincrasias.Algumas questions guide this research: how the 

teachings of doctrinal order are transmitted within the Santo Daime tradition? Who 

sends them? In what way? There is a particular ethos within the group, transmitted by 

the consecration of the drink and its performaticidade ritualistic? How set the ethos of 

Céu da Arquinha church? The central hypothesis is that the form of transfer of 

knowledge is guided by the hierarchy, the time lived in the doctrine and the 

performance of their practices. 

 

KEYWORDS: Santo Daime. Céu da Arquinha. Memory. Orality. Performance. 
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INTRODUÇÃO   

1 TEMÁTICA DA PESQUISA 

 

A ayahuasca
1
 era uma bebida pouco conhecida e tinha uma aura de mistério 

envolta em seu nome, por isso era associada a cultos “exóticos” de povos da floresta 

amazônica. Na década de 1970, hippies, artistas, intelectuais e pessoas em busca de cura 

“descobrem” grupos que utilizavam essa bebida. Dentre esses grupos está o Santo 

Daime, que passa a ganhar fama nos anos 1980 através de pessoas da classe média dos 

grandes centros urbanos brasileiros. É a partir de então que começa um movimento de 

expansão dessa religião para o exterior e as atenções dos intelectuais se voltam para o 

chá amazônico. 

Este movimento de expansão do uso ritual da ayahuasca se deu a partir do 

vegetalismo ameríndio, que são práticas de cura ritualizadas em que são utilizadas 

plantas diversas, sendo a ayahuasca uma das principais, se não a protagonista do arsenal 

de plantas utilizadas por esses curandeiros. A maior parte dessas práticas é encontrada 

na América Latina em países como a Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 

Inicialmente suas práticas se encontravam dentro da floresta, porém, com a colonização 

dos povos indígenas dessa região, as práticas foram sendo ressignificadas e foram 

adentrando também a grandes cidades. A grande expressão das práticas rituais indígenas 

com a ayahuasca, principalmente, é ilustrada pelo surgimento das chamadas religiões 

ayahuasqueiras brasileiras (LABATE, 2002), institucionalizadas próximo às grandes 

cidades como: o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU) ou Alto Santo; o 

ICEFLU (Igreja do Culto Eclético - Patrono Sebastião Mota de Melo); o Centro Espírita 

Beneficente União do Vegetal (CEBUDV, União do Vegetal ou UDV) e o Centro 

Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz (Barquinha). 

A principal característica desta doutrina espiritualista é a utilização da bebida 

ayahuasca. Esta beberagem possui um caráter enteógeno
2
, isto é, ela pode provocar 

                                                           
1
Ayahuasca é uma palavra originária da antiga língua andina quíchua. A antropóloga Beatriz Labate 

encontrou no Peru, entrevistando os nativos indígenas e mestiços que tradicionalmente utilizam a bebida 

em cerimônias rituais, o  seguinte significado: “soga de muerto” ou “soga de los muertos”, ou seja, 

“corda de morto” ou “corda dos mortos”. (LABATE; ARAÚJO, 2002: 232). Traduzindo para o português, 

seu significado seria “cipó dos espíritos”, nome que atesta uma característica forte deste psicoativo, que é 

a de fazer o indivíduo perceber outras dimensões de realidade. 
2
Enteógeno é uma palavra de origem grega; entheos significa “inspirado ou possuído por um Deus” e o 

sufixo geno indica “geração, produção de algo” (Liddel e Scott, 1997, apud Labate e Goulart, 2005). 
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visões ou viagens astrais; tomada nos rituais ela provoca visões e insights que podem 

ser tanto de cunho religioso como filosófico ou pessoal. Eventualmente a ayahuasca 

pode provocar náuseas e vômitos, sendo estes efeitos associados pelos usuários como 

sendo parte de um processo de limpeza tanto física como espiritual. Na doutrina do 

Santo Daime os adeptos buscam uma forma de se conhecerem através do efeito da 

bebida e dos rituais que direcionam os participantes e adeptos através dos hinos
3
 que 

são cantados em todos os rituais acompanhados do maracá
4
 e de instrumentos musicais 

diversos, sendo que, dentre os principais deles, vemos com mais frequência o violão, a 

flauta (principalmente transversal, mas também podem aparecer outros tipos como a 

flauta doce) e o acordeon (sanfona). 

Foi Raimundo Irineu Serra (1892-1971), Mestre Irineu, maranhense negro que 

fundou a doutrina do Santo Daime: sua formatação se constituiu no início da década de 

1930, no estado do Acre, região Norte do país, na periferia da cidade de Rio Branco. No 

final da década de 1970, após a morte de Irineu Serra, um dos grupos ligados a esse 

movimento religioso se expande por todo o Brasil e posteriormente, na década de 1980, 

para o exterior. As expressões “Daime” e “Santo Daime” agregam duas vertentes 

religiosas fundamentais: que são genericamente denominados de “linha do Alto Santo” 

e vários outros popularmente conhecidos dentro desse campo, como “linha do Padrinho 

Sebastião”. 

Dentre os centros que se autodenominam como “linha do Alto Santo” se 

diferenciam e funcionam de maneira autônoma, mesmo que reivindiquem uma origem 

comum e mantenham laços que os interliguem. O grupo principal destes centros é o 

Alto Santo, Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU-Alto Santo),   

atualmente comandado pela Madrinha Peregrina Gomes Serra, viúva do Mestre Irineu.  

O centro é localizado em Rio Branco-AC. 

                                                                                                                                                                          
Edward Macrae entende enteógeno como “aquilo que leva alguém a ter o divino dentro de si” (1992, p. 

16). 
3
Os hinos são cânticos que não são meramente compostos pelo indivíduo, mas sim são “recebidos” 

através da experiência proporcionada pela ingestão da bebida durante o ritual. Geralmente o hino já vem 

com a letra e a melodia pronta, sendo necessário pouco ou quase nenhum ajuste do seu formato pelo 

indivíduo que o recebeu. Os hinos são uma forma de oração e neles são citados louvores aos seres divinos 

e também neles se encontram os ensinamentos da doutrina do Santo Daime de uma forma mais 

abrangente. 
4
Instrumento de percussão de origem indígena, o maracá utilizado no Santo Daime é uma adaptação do 

maracá indígena já que ele é feito de um revestimento de lata e dentro dele têm bolinhas também de 

metal, o que causa um efeito sonoro mais encorpado. 
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Já o principal grupo da “linha do Padrinho Sebastião” é o Centro Eclético da 

Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, o CEFLURIS
5
, cuja sede é localizada no 

Céu do Mapiá (Pauiní-AM) e o seu líder atual é o Padrinho Alfredo Gregório de Melo, 

filho de Sebastião Mota de Melo (1920-1990), conhecido como Padrinho Sebastião, e 

de Rita Gregório de Melo, chamada pelo grupo de Madrinha Rita. 

O CEFLURIS se expande para o Brasil e resto do mundo; já o Alto Santo ficou 

restrito em sua localização original, no estado do Acre, permanecendo isolado de certa 

forma e contando com oitocentos adeptos, enquanto que o CEFLURIS possui 

atualmente mais ou menos quarenta e duas igrejas no Brasil filiadas a esta instituição
6
. 

O Santo Daime é uma religião que possui grande parte do seu sistema 

doutrinário
7
 transmitido por via da oralidade, presente nos hinários, nas preleções de 

padrinhos e madrinhas
8
 e no convívio dinâmico entre os adeptos principalmente após os 

trabalhos espirituais. A oralidade ganha destaque no Santo Daime, pois os ensinamentos 

são transmitidos de iniciado para iniciado, não através de livros escritos, mas através da 

fala de um iniciado para outro. Só a partir da vivência em rituais é que se pode aprender 

como realizar um trabalho específico, como se portar durante o feitio da bebida ou até 

como se fazer o chá da maneira como é feita tradicionalmente, conforme expressam os 

daimistas. 

                                                           
5
Atualmente esta instituição está sendo chamada de ICEFLU (Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz 

Universal – Patrono Sebastião Mota de Melo). Esta instituição possui um endereço eletrônico na internet 

onde são postadas notícias sobre seus projetos mais recentes: http://www.iceflu.org.br. 
6
Para mais informações acessar o site www.santodaime.org. Segundo o levantamento feito pela 

antropóloga Beatriz Labate (2005), o CEFLURIS possui filiais nos Estados Unidos, Canadá, México, 

uma filial na América Central, três na América do Sul, doze na Europa (sendo os principais grupos desse 

continente estando localizados na Holanda e na Espanha), duas na Ásia e duas na África, sendo o total de 

centros estabilizados em pelo menos vinte e três países (LABATE, ROSE, SANTOS, 2008, p. 27). Desses 

centros localizados no exterior, os únicos que são formalmente reconhecidos pelas autoridades locais são 

os da Espanha e Holanda. Segundo levantamento feito pelos autores de “Religiões Ayahuasqueiras” o 

CEFLURIS tem cerca de quatro mil filiados, contando os do Brasil e do exterior. A expansão dessa 

instituiçãoestá refletida nas pesquisas que foram realizadas sobre religiões ayahuasqueiras, perfazendo um 

total de por volta de trinta das quarenta e duas dissertações de mestrado e teses de doutorado produzidas 

no Brasil sobre esse tema. 
7
O sistema doutrinário do Santo Daime é constituído pelas suas regras. Essas regras estão contidas no 

Regimento Interno da igreja, regimento que é formulado com a reunião dos membros da igreja em uma 

assembléia e é inspirado nas regras de outras igrejas do Santo Daime. Neste regimento estão contidas 

regras à respeito da farda que se deve usar, como se portar dentro do trabalho espiritual, como deve ser 

feita a preparação para o trabalho, etc. São essas as regras que dizem respeito ao sistema doutrinário do 

Santo Daime. 
8
São pessoas que têm bastante experiência dentro da doutrina do Santo Daime. Elas carregam muitas 

histórias dos tempos em que o Mestre Irineu e o Padrinho Sebastião ainda eram vivos além de serem 

dirigentes de igrejas ao redor do país. São pessoas que possuem um alto grau de desenvolvimento 

espiritual, portanto, são muito respeitadas no âmbito religioso do Santo Daime. 
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Nos cantos e no bailado, a ritualística do Santo Daime guarda os segredos e 

ensinamentos para aqueles que procuram compreender sua doutrina. A sutileza do ritual 

pode passar despercebida pelo leigo. Tudo tem um sentido dentro do ritual: o jeito de se 

vestir, a maneira como se baila, o modo de se sentar na cadeira, de tocar o maracá, entre 

outros. É apenas pela experiência em rituais que podem ser acessados alguns 

conhecimentos dessa doutrina espiritual. Através dos hinos cantados e performatizados 

entre os participantes que se dão os insights necessários para compreender os 

ensinamentos contidos em cada hinário. Fora do ritual, pouco se compreende daqueles 

hinos, pois mais que letras e melodias rimadas e de forte métrica, os hinários são para os 

adeptos, chaves de interpretação de um código filosófico e religioso, acessado de forma 

mais profunda, mais viva, durante os trabalhos. 

A construção da pesquisa foi pensada através do trabalho de campo que realizei 

junto a igreja Céu da Arquinha (CEFLUTEG – Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Teresa Gregório) que se localiza no município de Nísia Floresta, próximo a 

comunidade de Campo de Santana estando situada a 35 km da cidade de Natal, capital 

do Rio Grande do Norte. 

Conheci o Céu da Arquinha em 2010 através de um amigo que frequentava o 

grupo. Na época eu estava cursando Ciências Sociais na UFRN e ainda não sabia qual 

tema abordar na monografia. Quando conheci o Santo Daime no Céu da Arquinha, ao 

mesmo também comecei a pesquisar sobre os estudos que já tinham sido realizados 

sobre esse fenômeno religioso. Me interessei bastante tanto pela religião como pelas 

pesquisas que abordavam esse tema; foi então que eu decidi que iria escrever sobre o 

Santo Daime como tema da monografia. 

Ao mesmo tempo em que decido escrever sobre o Santo Daime, mais 

especificamente sobre o Céu da Arquinha, também decidi me fardar, ou seja, virar um 

adepto da doutrina. A partir do momento em que eu me fardei comecei a entender 

melhor o universo do Santo Daime, ou seja, passei a compreender que esse é um 

caminho muito forte de autoconhecimento que possui regras rigorosas e uma forte 

hierarquia interna. 

Conforme podemos observar no nome dessa instituição, o Céu da Arquinha 

(CEFLUTEG) possui uma filiação com o ICEFLU (antigo CEFLURIS). No entanto, 

esta igreja não cumpre com todos os trabalhos oficiais do ICEFLU e também não 

partilha de algumas normas doutrinárias desta instituição. Creio que essa é uma boa 

questão para abordarmos em nossa pesquisa já que isto diz respeito ao ethos e a visão de 
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mundo (GEERTZ, 1978) que esse grupo tem sobre como interpretar à sua maneira o 

culto do Santo Daime. 

Nessas visitas a campo, participo dos rituais interagindo com os membros da 

igreja e com os eventuais visitantes regulares. Nesses rituais não há como o indivíduo 

ficar apenas observando; a participação tem que ser efetiva. Uma condição necessária 

para que se participe dos rituais é que se tome o daime
9
. 

Embora as reações e sensações ao consagrar-se à bebida
10

 sejam diferentes 

para cada indivíduo, estou construindo uma relação íntima com os aprendizados 

advindos da experiência da ingestão desta no ritual religioso, na qual vários elementos 

contribuem para a manutenção de uma performance dentro dos rituais. A experiência se 

dá na performaticidade do instante numa complexa relação entre a experiência íntima e 

as normas ritualísticas do grupo. 

Dentro dos rituais percebemos que são exigidas certas posturas para os 

diferentes cargos (funções) que, principalmente o adepto da religião, está realizando 

durante o ritual. Todo o ritual com o daime requer que o participante fique disciplinado: 

todas as suas ações devem ser extremamente contidas demandando um rígido controle 

de seu próprio corpo e da mente. Portanto, qualquer movimento fora dos padrões 

estabelecidos pela instituição do ritual não é bem visto pelos adeptos; por isso é que no 

ritual há o cargo do fiscal, que é um adepto designado para ficar fora da corrente 

espiritual
11

 com a função de cuidar de algum participante que esteja passando por um 

momento difícil ou para que sejam trocadas as velas quando estas se apagam ao longo 

do ritual. 

Observando os rituais, as ações das pessoas, seus movimentos corporais, 

percebemos que há uma dimensão da performance muito bem instituída. Tal dimensão é 

constituída pelos ensinamentos (conhecimentos) transmitidos basicamente através da 

oralidade e postos em prática principalmente durante os rituais. Então, diante desses 

fatos apresentados em campo, nós nos perguntamos o seguinte: Como são transmitidos 

alguns dos ensinamentos doutrinários do Santo Daime? Quem os transmite? De que 

                                                           
9
Neste caso, participo dos rituais tomando daime juntamente com os adeptos e visitantes, além de ter uma 

participação mais presente dentro do ritual já que sou adepto do Santo Daime sou membro filiado do Céu 

da Arquinha. 
10

Na doutrina do Santo Daime a ayahuasca é considerada um sacramento. Não apenas um sacramento 

como um ser divino, ou seja, a bebida possui um espírito próprio sendo considerada pelos adeptos como 

uma entidade. 
11

Acredita-se, dentro do Santo Daime, que ao se juntarem várias pessoas para que se realize um ritual, ali 

se forma uma corrente espiritual. 
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forma? Há um ethos particular no daime, transmitido a partir da consagração da bebida 

e de sua perfomaticidade ritualística? 

Além dessas perguntas pretendo mostrar como foi o processo de construção da 

igreja Céu da Arquinha, que ainda hoje está em andamento, visto que o grupo está 

recebendo mais pessoas que veem somar em seu crescimento. Também quero mostrar 

qual o perfil do grupo, tanto em relação ao âmbito social quanto ao espiritual. Com 

relação ao âmbito social, vamos mostrar o perfil dos filiados da igreja e dos visitantes; 

já no espiritual, vamos tentar identificar qual a linha que o grupo simpatiza mais, 

evidenciando assim o seu ethos daimista. Justifico minha intenção de traçar um perfil 

espiritual dessa igreja através da assertiva de Labate e Assis (2014) em que estes 

afirmam que as igrejas de Santo Daime possuem um caráter particularista que favorece 

a expansão e também promove diferenciação e conflito entre estes grupos. Este caráter 

particularista, que segundo esses autores, diz respeito ao estabelecimento de diferenças 

e idiossincrasias entre as igrejas daimistas que, aliados a miscibilidade estrutural do 

ICEFLU e sua fraqueza institucional, faz de cada igreja um microcosmo particular   

Dessa forma, quero saber como se configura a miscibilidade (LABATE & ASSIS, 2014) 

no Céu da Arquinha e qual a implicância desta para que surjam as particularidades desse 

grupo. 

As questões centrais que pretendo responder estão relacionadas com a forma de 

transmissão dos conhecimentos que é utilizada pelo grupo, como estes conhecimentos 

são postos em prática dentro do ritual (às vezes fora também) e, através da descrição de 

alguns rituais, vou procurar mostrar como a  sua execução faz com que os 

conhecimentos sejam internalizados pelos seguidores da doutrina. 
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2 SOBRE SÍMBOLOS, MEMÓRIA, RITUAL E PERFORMANCE 

 

Os símbolos religiosos estabelecem uma harmonia fundamental entre um estilo 

de vida particular (ethos) e uma metafísica especifica (visão de mundo). A religião 

ajusta as ações humanas a uma ordem cósmica e projeta imagens desta ordem cósmica 

no plano da experiência humana, o que ocorre no cotidiano de cada povo. Vejamos o 

que o pensamento de Geertz diz sobre a função do ethos e da visão de mundo: 

 

Na discussão antropológica recente, os aspectos morais (e estéticos) 

de uma dada cultura, os elementos valorativos, foram resumidos sob o 

termo “ethos”, enquanto que os aspectos cognitivos, existenciais 

foram designados pelo termo “visão de mundo”. O ethos de um povo 

é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético, 

e sua disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao 

seu mundo que a vida reflete. A visão de mundo que esse povo tem é o 

quadro que elabora das coisas como elas são na simples realidade, seu 

conceito da natureza, de si mesmo, da sociedade. Esse quadro contém 

suas ideias mais abrangentes sobre a ordem (GEERTZ, 2008, p. 66). 

 

Geertz reduz este paradigma a uma definição, e, a partir daí, passa a dissecá-la. 

Segundo tal definição uma religião consiste em: 

[...] um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 

penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens 

através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral 

e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que as 

disposições e motivações parecem singularmente realistas (GERRTZ, 

2008, p. 67). 

O sentido de símbolo aqui utilizado é o de “objeto, ato, acontecimento, 

qualidade ou relação que serve como veículo a uma concepção – a concepção é o 

“significado do símbolo” (GEERTZ, 1978, p. 67). O estudo de uma atividade na qual o 

simbolismo forma o conteúdo positivo, uma atividade cultural, é a realização de uma 

análise social. Os atos culturais, a construção, apreensão e utilização de formas 

simbólicas, são acontecimentos sociais como quaisquer outros. Contudo, nos mostra 

Geertz, por mais que o social, o cultural e o psicológico estejam imbricados na vida 

cotidiana, é útil separá-los em nível de análise. 

Os sistemas ou complexos de símbolos são chamados de padrões culturais e 

representam fontes extrínsecas de informação. Eles fornecem programas para os 

processos social e psicológico que modelam o comportamento público. As fontes 

extrínsecas, ou seja, os padrões culturais tornam-se vitais, pois o comportamento 

humano é instavelmente estabelecido pelas fontes de informação intrínsecas (genes e 
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fisiologia). Também é possível afirmar que os padrões culturais são modelos. Contudo, 

no caso dos padrões culturais o termo modelo assume duas dimensões: modelo “de” 

realidade e modelo “para” a realidade. Os modelos “para” funcionam para estabelecer 

informações para padrões de comportamento. Já os modelos “de” são a representação de 

modo simbólico destes padrões de comportamento, algo que, segundo o autor, 

provavelmente só acontece entre os humanos. Os modelos “de” são concepções gerais e 

os modelos “para” são disposições mentais. É esse duplo aspecto que separa os 

símbolos de outras espécies de formas significativas. 

Os mesmos símbolos definem as disposições que estabelecemos como 

religiosas e colocam estas disposições em um arcabouço cósmico. A religião, além de 

induzir motivações e disposições, formula ideias gerais de ordem, caso contrário, 

segundo Geertz, ela seria apenas um conjunto de normas morais. Nesse sentido, a 

religião, tem sempre a necessidade de explicar a ordem geral das coisas, independente 

de como esta explicação se desenvolva. 

Nossa análise da religião do Santo Daime terá como base o que Geertz (1978) 

chama de dimensão cultural da análise religiosa, que pressupõe que a cultura é um 

sistema complexo de símbolos, os quais nós devemos interpretar. Queremos estudar a 

cultura da doutrina do Santo Daime, mais precisamente como são transmitidos os 

conhecimentos contidos nela e como estes são postos em prática. Dentro dessa cultura é 

que estão contidos os conhecimentos que são transmitidos através da história do grupo, 

os sistemas de concepções herdadas expressadas por meio de formas simbólicas (sua 

cosmologia) onde os indivíduos desenvolvem o seu conhecimento relacionado à vida. 

Lá estão contidos os mais variados conhecimentos acerca do cosmos, da vida em 

comunidade, da vida espiritual e doutrinária deste grupo. Procuro entender o significado 

das simbologias contidas nos ensinamentos transmitidos de adepto para adepto e de 

adepto para iniciante. 

O ato de transmitir o conhecimento depende em grande parte da memória do 

grupo (memória social), por isso optei por utilizar as noções de memória social e 

performance de Paul Connerton. Em sua obra Como as Sociedades Recordam, 

Connerton quer pensar como é que os grupos inseridos em nossa sociedade transmitem 

e conservam as suas memórias: 

 

Por isso, a questão a que se dedica este livro é a seguinte: como se 

transmite e conserva a memória dos grupos? O termo grupo aqui é 

utilizado num sentido generosamente lato e com alguma flexibilidade 
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de significado, de forma a incluir tanto as pequenas sociedades, em 

que todos se conhecem (tais como as aldeias e os clubes), como as 

sociedades territorialmente extensas, em que a maior parte dos seus 

membros não se pode conhecer pessoalmente (tais como os estados-

nação e as religiões mundiais) (CONNERTON, 1999, p. 01). 

 

A transmissão da memória de um grupo, segundo Connerton, pode ser 

observada dentro do que ele chama de cerimônias comemorativas. Estas cerimônias 

possuem um caráter performativo implícito. Ora, dentro da doutrina do Santo Daime 

podemos constatar claramente que há cerimônias comemorativas e que nelas há toda 

uma performance instituída. Nestas cerimônias, que no Santo Daime são chamadas de 

trabalhos, os conhecimentos são colocados em prática e são transmitidos dentro do 

ritual pelos adeptos ou em conversas informais após os rituais. Esses conhecimentos, 

que fazem parte da memória social do grupo, são transmitidos oralmente e postos em 

prática por performances dentro e fora dos rituais. 

Algumas performances executadas pelos adeptos dessa religião são de caráter 

estritamente doutrinário, ou seja, elas têm o caráter de manter o indivíduo dentro de uma 

disciplina rígida da mente e principalmente do corpo. Todo o corpo tem que estar numa 

certa postura de alerta, tem que estar em forma, já que quem é adepto do Santo Daime é 

membro do batalhão da Rainha da Floresta, faz parte do exército de Juramidam, isto é, o 

indivíduo é considerado como sendo um soldado e por isso tem que realmente bater 

continência por assim dizer e ficar sempre em posição de alerta. Nesse contexto ritual, a 

exigência sobre o corpo é muito grande já que alguns rituais podem durar mais de doze 

horas, por exemplo, nos rituais de hinário
12

. O ritual é encarado como sendo uma 

batalha material e espiritual. A vida cotidiana do adepto, sua reprodução, também é 

pensada da mesma forma. O adepto do Santo Daime, o daimista, é visto como se fosse 

um guerreiro: sua farda representa uma armadura, o seu maracá a espada, a comunidade 

dos daimistas é um batalhão e sua função é batalhar contra o mal. Mais uma vez me 

remeto às palavras de Connerton, quando este autor fala como a performatividade 

codifica ações do corpo dentro de um ritual: 

 

A performatividade está também codificada nas atitudes do corpo, nos 

gestos e movimentos. Os recursos desta codificação são elementares. 

Nos ritos, dá-se ao corpo a postura e os movimentos apropriados 

                                                           
12

Os rituais de hinário acontecem geralmente em datas em que são lembrados (homenageados) os santos 

do catolicismo. Logo, os rituais de hinário que são realizados com mais freqüência, e que fazem parte do 

calendário ritual do Santo Daime, são: São Sebastião, Santo Antônio, São Pedro, São José, São João e 

Virgem da Conceição. Em cada uma dessas datas são cantados hinários específicos e cada um desses 

hinários contém mais de cem hinos. 
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através das ações prescritas. O corpo, quando de pé, mantém-se rígido 

e vigilante. As mãos são unidas e postas como que em oração. As 

pessoas curvam-se e expressam a sua impotência ajoelhando-se, ou 

podem abandonar completamente a postura erecta na humilhação da 

prostração corporal. [...] Estes atos performativos são maneiras 

particularmente eficazes de “dizer” por serem inequívocas e 

materialmente substancializadas. E a elementaridade do repertório, do 

qual estes “dizeres” são retirados, torna simultaneamente possíveis o 

seu poder performativo e sua eficácia como sistemas mnemónicos 

(CONNERTON, 1999, p. 68-69). 

 

A ideia de performance formulada por Connerton tem uma ligação com a 

memória social. Para este autor, através da performance a memória pode ser ativada; os 

movimentos corporais realizados por um indivíduo ou por um grupo tem por objetivo 

manter acesa sua memória, ou seja, faz com que uma tradição ensinada ao longo de 

vários anos não seja facilmente esquecida. Para Connerton, “os enunciados 

performativos são, por assim dizer, o lugar onde a comunidade é constituída e recorda a 

si própria o facto da sua constituição” (CONNERTON, 1999, p. 68). 

O corpo dentro do ritual está simbolicamente inundado de códigos, os quais só 

podem ser interpretados por meio de observação direta. Esses códigos são transmitidos 

de adepto para adepto através da oralidade, seja dentro ou fora do ritual. Pretendo 

analisar a transmissão desses códigos que são postos em prática dentro dos rituais e 

interpretá-los, tanto à luz da análise antropológica como também através da 

interpretação dos próprios adeptos do Santo Daime. 

Já que vamos tratar aqui de rituais, de sua operacionalização e descrição, creio 

que é importante conceituar essa prática. Uma forma de entender o que são rituais e 

crenças é através das teorias do sociólogo francês Émile Durkheim. Para Durkheim, a 

sociedade é um todo que antecede os indivíduos, tem o poder de guiar suas vidas, 

reproduzido e transformando as mesmas. Com o objetivo de examinar os processos de 

sociabilidade, o autor faz uma proposta de uma concepção de sociedade que estabelece 

um vínculo essencial entre rituais e representações, ambos com campos bem definidos. 

Tal vínculo abrange a consideração da eficácia social: o social domina o individual. 

Durkheim se opõe à afirmação de que a religião é apenas um sistema de ideias dizendo 

que os cultos (rituais) são “atos de sociedade”. É através deles que a sociedade toma 

consciência de si, se recria e se afirma também. O ritual consagra, torna as coisas 

sagradas; seu corpo é um conjunto de representações que não necessariamente é uma 

forma de religação, mas é uma maneira de manutenção da relação com o sagrado. 
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Rituais e representações formam um par inseparável. No entanto, para que eles 

sobrevivam é necessário um grupo de pessoas, uma comunidade moral que tenha um 

sentido de união que gira em torno de determinados valores. Tal comunidade é 

designada por Durkheim como “igreja”, porém, devemos atentar para esse termo que 

não tem o mesmo sentido que o senso comum atribui a ele, ou seja, um local que é 

próprio para práticas religiosas ou uma comunidade cristã. Os rituais e as representações 

estão presentes em praticamente toda a nossa vida em sociedade, seja em um ritual de 

colação de grau, de casamento, em grandes festividades (sejam religiosas ou não) como 

demonstrações populares de dança e música. 

A visão de Durkheim sobre as crenças e os ritos está integralmente ligada com 

sua discussão sobre religião. Os fenômenos religiosos, para o autor, podem ser 

classificados em duas categorias que ele diz que são fundamentais: as crenças e os ritos.  

“As primeiras são estados de opinião, consistem em representações; os segundos são 

modos de ação determinados. Entre esses dois fatos há exatamente a diferença que 

separa o pensamento do movimento” (DURKHEIM, 1989, p. 19). Ou seja, o ritual é 

uma forma de consagrar, de tornar as coisas sagradas; através dos rituais a crença é 

expressa de forma exterior, ela se torna algo real, pois é sentida e visualizada através 

dos atos que são prescritos pelo ritual. O ritual não necessariamente é uma forma de 

religação com uma força superior, mas é uma maneira de manutenção da relação com o 

que é considerado como sagrado. O seu papel é manter vivas as crenças religiosas. 

Nesse sentido, os rituais da doutrina do Santo Daime fazem esse papel de manter a 

relação com o sagrado que é o daime, o ser divino, o Eu-Superior, o Mestre Império 

Juramidam e a Rainha da Floresta que é reforçado nos cultos em que são cantados os 

hinos e é consagrado o daime. 

Já as crenças seriam as representações simbólicas relacionadas ao plano do 

pensamento (significados/visão de mundo) expressa sob a forma de ideias. Durkheim 

diz que as crenças religiosas, sejam elas simples ou complexas possuem algo em 

comum que é a suposição de uma classificação das coisas, reais ou ideais, em duas 

classes, dois gêneros opostos, que são designados através das palavras sagrado e 

profano. Essa é a distinção do pensamento religioso, a divisão do mundo em dois 

domínios, as coisas sagradas e as coisas profanas.  

 
[...] as crenças, os mitos, os gnomos, as lendas, são representações ou 

sistemas de representações que exprimem a natureza das coisas 

sagradas, as virtudes e os poderes que lhes são atribuídos, sua história, 
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suas relações mútuas com as coisas profanas (DURKHEIM, 1989, p. 

19-20).  

 

As crenças nascem das relações dos indivíduos em sociedade, mas com o 

passar do tempo vão se perdendo de acordo com o fluxo da vida social; é por isso que 

há os rituais, para que as crenças sejam reafirmadas e dessa maneira não serem 

esquecidas por completo. Em uma passagem de sua obra As Formas Elementares da 

Vida Religiosa (1989) o autor diz o seguinte a respeito dos ritos: “[...] ritos são maneiras 

de agir que só surgem no interior de grupos coordenados e se destinam a suscitar, 

manter ou refazer alguns estados mentais desses grupos” (DURKHEIM, 1989, p. 16). 

Victor Turner (2005; 1974) partilha da ideia que Durkheim (1989) tem sobre 

ritual. Em seu trabalho de campo na África, Turner percebe que o ritual é um fenômeno 

que está povoado de simbologias e representações que podem estar associadas a uma 

cosmologia ou aspectos ligados diretamente ao cotidiano de uma sociedade. Tal aspecto 

é muito importante para a definição de ritual apresentada por Turner (1974), pois sem a 

representação simbólica – através de movimentos, máscaras e outros objetos – não é 

possível, na visão deste autor, o estabelecimento de uma atmosfera ritual, ou seja, de um 

ambiente diferenciado da realidade cotidiana, onde o ritual se desenvolve. Para se dirigir 

a esse momento da realidade, Turner achou necessário se apropriar de uma noção 

utilizada por Van Gennep (2011); para Turner, o ritual se realiza no momento limiar, 

como ele mesmo explica: 

 

Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 

necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 

furtam-se ou escapam à rede de classificação que normalmente 

determina a localização de estados e posições num espaço cultural. As 

entidades liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre 

as posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, 

convenções e cerimonial (TURNER, 1974, p.117). 

 

Dessa maneira, o ritual é realizado de forma que nem o tempo, o espaço e até 

os indivíduos que estão envolvidos nele não são os mesmos da vida cotidiana. As 

pessoas, o tempo e espaço estão influenciados por uma atmosfera simbólica tal que os 

ressignifica e transforma seus atributos e status. É exatamente este o momento limiar do 

ritual, conforme noção que foi formulada por Gennep e empregada por Turner, aliás, 

que é precedido por um momento de separação - em que o indivíduo separado de sua 

vida cotidiana - e após esse momento ocorre a agregação - em que o indivíduo é 

reintegrado junto à sociedade. Não é por acaso que Turner volta as suas atenções para o 
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momento da liminaridade, pois este é o momento em que o indivíduo desvela em 

potencialidades. O que é observado por Turner é que, no momento da liminaridade, 

quando o indivíduo está despido de suas indumentárias sociais, os que estão envolvidos 

no ritual têm uma tendência de desenvolver um sentido de grupo muito forte. 

O ritual para Turner, portanto, pode ser considerado como uma manifestação 

religiosa ou ligada a um certo grau da sacralização, onde através de representações 

simbólicas é provocado um estado limiar nos indivíduos, provocando uma reelaboração 

simbólica do espaço e tempo, os quais são relativizados. 

Outro contemporâneo que problematiza o ritual é o teatrólogo Richard 

Shechner. O ritual para Shechner é um mecanismo utilizado para manter a memória de 

um indivíduo e de um grupo: “Rituais são memórias em ação, codificadas em ações” 

(SCHECHNER 2012, p. 49). Essa ação consiste na performance exercida por certos 

indivíduos. Para este autor, os rituais podem ser divididos em seculares e sagrados, mas 

estas categorias em muitos casos se sobrepõem, ou seja, vários rituais misturam em sua 

performance elementos sagrados e seculares. Além disso, os rituais têm a função de 

lidar com situações difíceis, com desequilíbrios tanto pessoais como sociais. Nesse 

sentido o autor ressalta que os rituais “transformam pessoas, permanente ou 

temporariamente” (SCHECHNER, 2012, p.50). 

Partindo deste pressuposto, o autor traz a noção de “transporte e 

transformação”. Schechner (2011) afirma que durante o momento liminar do ritual – e 

aqui se apropria tanto da noção inicial de fase liminar apresentada por Van Gennep 

(2011) quando do desenvolvimento deste conceito elaborado por Turner (1974) –, o 

indivíduo é transportado da sua realidade cotidiana para o espaço-tempo ritual onde 

pode ou não sofrer uma transformação. Schechner elabora que quando em situações de 

ritual e/ou performance os indivíduos assumem o atributo liminar e estando nesta 

situação de margem eles são ao mesmo tempo o “não eu” – que é diretamente a negação 

de si – e o “não não eu” – que através da dupla negativa se reassume consigo mesmo. 

Partindo desta personalidade binária e dependendo da relação do indivíduo com o ato 

ritual – se é o xamã que executa ou um iniciado que aspira novo status social, por 

exemplo – ocorre a transformação onde o indivíduo assume uma nova personalidade. 

Segundo as premissas anteriores elaboradas por Schechner,  podemos dizer que 

o ritual para este autor é uma manifestação, humana ou não, que pode ser de um grau 

mais simples ou elaborado. Em suas manifestações humanas, o ritual pode ser entendido 

como secular ou sagrado, mas se apresenta sempre de maneira transgressora da 
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realidade cotidiana e como manifestação da memória individual e/ou coletiva. O 

momento liminar do ritual constitui-se em um transporte e apresenta um potencial de 

transformação dos indivíduos envolvidos, este potencial é representado pelo atributo do 

“não eu” e “não não eu”. 

Partilho também algumas noções sobre performance de alguns autores ao longo 

da pesquisa. Destaco no momento a problematização do ato da performance segundo 

Paul Zumthor, o  afirmar que  a performance implica um saber-ser. Ou seja,  o autor 

considera que saber-ser tem mais complexidade e amplitude do que o saber-fazer, 

exprimindo mais do que apenas uma prática mecânica de movimentos e ações 

determinados, remetendo a uma “conduta” própria do indivíduo – ou a grupos – sendo 

referida a uma ordem de valores encarnada num corpo vivo (ZUMTHOR, 1997).   

Ao fazer um apontamento de algumas qualidades da performance explicitados 

por Hymes, Zumthor elabora um pequeno resumo sobre o que trata este conceito. 

Zumthor entende que a performance representa reconhecimento, emergência, conduta e, 

enquanto um meio de comunicação de determinado conhecimento ela deixa sua marca 

nesse enunciado. É necessário lembrar que o autor está pensando a relação entre 

performance, recepção e leitura, e que nesse contexto de análise, nós nos deparamos 

com um objeto no qual o corpo tem ainda mais importância para a sua realização. Dessa 

maneira, não é demais afirmar que nos rituais do Santo Daime a performance tem o 

papel de regular – em larga escala – a posição, o lugar dos objetos, dos ritos, dos 

indivíduos, adeptos ou não; todo o ritual produzido é voltado para a concretização da 

performance. 

Os ensinos da doutrina do Santo Daime, relacionados à feitura da bebida num 

ritual de feitio, por exemplo, não estão contidos em livros. Nós observamos isso muito 

claramente quando estamos dentro de um ritual deste tipo. Quando o indivíduo se 

encontra num ritual complexo como esse, quando está indo pela primeira vez, é claro 

que ele ficará perdido. Mas, ao ir se enturmando com os adeptos mais experientes, estes 

vão orientando como trabalhar de maneira correta. Todo esse aprendizado acontece de 

maneira informal dentro do próprio ritual através de narrativas dos adeptos mais 

experientes de como é que se faz esse trabalho. Essa é uma característica da memória 

comunal e Connerton (1999, p. 19) esclarece que: “a produção de histórias narrativas 

contadas mais ou menos informalmente, revela-se como uma atividade básica para a 

caracterização das ações humanas, é um traço comum a toda a memória comunal”.    



23 
 

 
 

A oralidade está muito presente na doutrina do Santo Daime. Todos os 

ensinamentos de caráter doutrinário, assim como as narrativas de membros da doutrina 

mais experientes, aqueles que viveram na época do Mestre Irineu, por exemplo, são 

transmitidos através da oralidade. Salvo algumas exceções de livros, teses e dissertações 

de mestrado e doutorado sobre a doutrina, o restante, isto é, a maioria dos 

conhecimentos é transmitida por via oral, por intermédio de adeptos mais experientes 

para os ainda iniciados. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

O método da etnografia faz com que o antropólogo se converta no principal 

instrumento de coleta de dados, causando uma intersubjetividade entre o observador e o 

observado. A etnografia tem como objetivo central a descrição do comportamento, das 

ideias, das crenças, dos valores, dos elementos materiais, do quotidiano e da 

espontaneidade de um grupo humano. Ela leva em conta três aspectos: o que as pessoas 

dizem, o que as pessoas fazem e o que as pessoas pensam que se deveria fazer. Sua 

técnica é a de observação participante, permite que o observador participe das 

circunstâncias sociais em que ele vive. Essa técnica oscila entre aproximação e 

distanciamento, entre uma visão aérea para entender as lógicas gerais de grupos 

humanos e uma imersão na vida cotidiana para que se alcancem chaves interpretativas, 

entendendo as sociedades estudadas, isto segundo seus próprios sistemas de valores. A 

observação participante só é possível através da convivência diária, da capacidade de 

entender o que está sendo dito e de participar das conversas e acontecimentos da vida da 

comunidade (MALINOWSKI, 1978). 

É importante destacarmos que é de fundamental importância que o 

pesquisador/antropólogo esteja desprovido de seus preconceitos e se coloque numa 

posição de respeito a estas sociedades, à cultura e ao modo de vida que lhes são 

peculiares. Confirmando esta ideia encontramos em Malinowski (1978) a afirmativa de 

que as ideias preconcebidas são perniciosas a qualquer estudo científico; e ainda em 

Geertz (19891) vemos que, para entender as concepções alheias é necessário que 

deixemos de lado nossa concepção, e busquemos ver as exigências dos outros em 

relação a sua própria concepção do "eu". Por isso o trabalho de campo pode ser 

considerado como uma situação metodológica de encontro intercultural, um processo e 

uma experiência que categoriza a antropologia como ciência. 

As bases da antropologia moderna se sustentam nos paradoxos de ida ao 

campo, na observação participante, nas incontáveis anotações no diário de campo, além 

de toda uma experiência pessoal, que ao ser transposta para a redação final da 

etnografia, deve adequar-se aos critérios do texto científico. Contudo, nesse contexto, a 

experiência do antropólogo é ofuscada pelo uso do tempo presente e da terceira pessoa, 

impessoal e distanciada do objeto, de tal modo que segundo Clifford (1998, p. 42) “a 

realidade das situações discursivas e dos interlocutores individuais é filtrada” e “os 
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aspectos dialógicos, situacionais, da interpretação etnográfica tendem a ser banidos do 

texto representativo final". 

Partilho da concepção que James Clifford tem sobre a etnografia, a saber, que 

essa é uma atividade híbrida, ou seja, ela é “um campo articulado pelas tensões 

ambiguidades e indeterminações próprias do sistema de relações do qual faz parte” 

(CLIFFORD, 1998, p. 10). 

Nas minhas primeiras visitas ao local, não percebi nada demais naquele culto; 

foi só depois da quarta vez que visitei a igreja que fui me dando conta do que era 

realmente o Santo Daime. A partir de então fui pesquisando mais sobre o Santo Daime e 

notei que haviam trabalhos acadêmicos em várias áreas, principalmente na área de 

antropologia, a qual eu já gostava muito pelas minhas experiências de leitura de obras e 

textos em sala de aula no curso de Ciências Sociais/licenciatura da UFRN. Também 

começa a haver nesse momento uma transformação pessoal muito intensa que me leva a 

avaliar quais caminhos eu deveria traçar em minha vida. 

No meio do percurso deste período, exatamente no ano de 2011, em dezembro 

no trabalho da Virgem da Conceição, em que é cantado o hinário O Cruzeiro, hinário do 

fundador do Santo Daime, Irineu Serra, decido entrar para o corpo de adeptos do Santo 

Daime. Desde então venho frequentando os trabalhos nessa igreja, além de ter 

conhecido outras igrejas tanto pelo  Nordeste como no próprio RN; dentre elas estão: o 

Céu da Flor, localizada em Simbaúma e o grupo Divina Luz 
13

 localizado em Tibau do 

Norte próximo com a divisa do estado do RN com o CE. 

O meu envolvimento com o Céu da Arquinha está muito intenso nos últimos 

quatro anos. Desde que me fardei pouco tempo depois me filiei à igreja; também 

começo a tocar gaita cromática primeiro nos ensaios e depois nos trabalhos. É claro que 

houve todo um processo de aproximação com os membros do Céu da Arquinha até que 

eu pudesse realmente estar dentro do grupo e poder participar dos ensaios e dos 

trabalhos com a minha música. Atualmente estou ajudando nas atividades de música, 

principalmente nas cerimônias rituais. Participo ainda do Conselho Fiscal do Céu da 

Arquinha; fui eleito recentemente, em 30 de setembro de 2015, data em que houve uma 

assembleia para a renovação dos cargos da diretoria. 

                                                           
13

O nome deste grupo é Sociedade Espiritual Divina Luz Nossa Senhora da Conceição. Este é um grupo 

formado por Mestre Sérgio através das experiências dele no CCC (Centro de Cultura Cósmica), fundado 

pelo Mestre Francisco. A característica desses grupos ayahuasqueiros é de juntar as tradições da União do 

Vegetal com as do Santo Daime e outras linhas espirituais. Por isso, as pessoas que tem mais tempo ou 

grau espiritual são designadas de "Mestre”, tal como acontece na UDV, onde os que estão no maior grau 

são chamados de “Mestre”. 
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Não existiu dificuldades em acessar os membros do Céu da Arquinha, que são 

parte essencial desta pesquisa, já que conheço todos eles, até os mais novos que 

chegaram depois de mim, há algum tempo, aliás, suficiente para eu estabelecer até 

relações de amizade com alguns deles. A coleta de dados foi realizada através da 

participação nos trabalhos e demais atividades que a igreja realiza, tal como ensaios e 

assembleias. Fiz anotações das observações e também fotografei eventos e gravei alguns 

áudios dos hinários dentro dos trabalhos, isto é, durante a performance ritual. Realizei 

esta pesquisa através de minhas observações das atividades da igreja Céu da Arquinha. 

Participei das atividades de acordo com o calendário elaborado pelos membros do 

grupo. Realizei, ainda, entrevistas
14

 com membros do grupo para compreender aspectos 

do ethos deste e como são transmitidos os conhecimentos de ordem doutrinária do Santo 

Daime. 

A proposta desta pesquisa situa-se no quadro estrutural das pesquisas 

qualitativas, às quais têm a finalidade de compreender e interpretar processos sociais 

através dos significados, ações, motivações, gestos, entre outros. Dessa forma, a 

pesquisa apresentada aqui tem como eixo principal a observação participante. Gilberto 

Velho acredita que deixar se aproximar do nativo é  ter o entendimento de que este tem 

algo para nos ensinar, não apenas sobre ele mas sobre o nosso próprio ser. Assim, o 

autor pensa de maneira positiva e rica quando o antropólogo sai de sua zona de 

conforto, ou sua imaginária zona de conforto, aquela “de quem observa sem se 

envolver” (VELHO, 1978, p. 233-250). 

Nas visitas de campo vou fazendo observações dos rituais, os quais participo 

como membro da igreja, adepto do Santo Daime e como pesquisador. Aliás, essa dupla 

filiação têm suas vantagens e desvantagens como veremos a seguir. Partilho, portanto, 

da ideia do autor Gilberto Velho sobre os perigos de virar um nativo, já que eu sou um 

nativo do meu próprio campo de pesquisa. Velho acredita que a ideia de nativo deve 

perder o tom pejorativo que tem no âmbito acadêmico ressaltando que se posicionar 

como um nativo significa um esforço do etnógrafo em almejar a simpatia e proximidade 

com o tema da religião. 

                                                           
14

 As entrevistas foram autorizadas pelos entrevistados mediante acordo realizado no momento da 

entrevista. Disse aos entrevistados que eu estava realizando uma dissertação de mestrado onde seria 

abordada a história da igreja e que precisaria contar um pouco da trajetória deles no Santo Daime; todos 

concordaram em expor os seus nomes e parte de suas vidas pessoais. Para que fosse documentada a 

trajetória do Céu da Arquinha, disse aos entrevistados que gostaria de saber um pouco da própria 

trajetória destes no Santo Daime e também no Céu da Arquinha, já que parte da história da igreja poderia 

ser coletada partindo dos seus depoimentos sobre a sua chegada no Santo Daime, que mais à frente 

acarreta em suas chegadas na Arquinha. 
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Estou dentro de um universo do qual eu já faço parte. Não posso afirmar que 

conheço tudo sobre o Céu da Arquinha e muito menos sobre o Santo Daime. Tenho 

conhecimento deles desde 2010, ou seja, são quase seis anos.  Para muitos pode parecer 

muito tempo, mas para mim não é tanto tempo assim. Compartilho aqui a ideia de Velho 

de que, ao se acreditar que estamos familiarizados isso não significa que conhecemos 

todos os pontos de vistas dos envolvidos na pesquisa, não significa que conhecemos 

todas as regras da interação praticadas num local que é aparentemente conhecido. O 

conhecimento do pesquisador pode estar comprometido pelo conhecimento superficial 

daquela rotina, de alguns hábitos e estereótipos criados antes do início de sua pesquisa: 

 

[...] A hierarquia organiza, mapeia e, portanto, cada categoria social 

tem o seu lugar através de esteriótipos como, por exemplo: o 

trabalhador nordestino, “paraíba”, é ignorante, infantil, subnutrido; o 

surfista é maconheiro, alienado, etc. Eu acrescentaria que a dimensão 

do poder e da dominação é fundamental para a construção dessa 

hierarquia e desse mapa. A etiqueta, a maneira, de dirigir-se às 

pessoas, as expectativas de respostas, a noção de adequação etc., 

relacionam-se à distribuição social de poder que é essencialmente 

desigual em uma sociedade de classes. Assim, em princípio, dispomos 

de um mapa que nos familiariza com os cenários e situações sociais de 

nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos indivíduos. Isto, no 

entanto, não significa que conhecemos o ponto de vista e a visão de 

mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as regras que 

estão por detrás dessas interações, dando continuidade ao sistema. 

Logo, sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, 

inevitavelmente, a questão de seu lugar e de suas possibilidades de 

relativizá-lo ou transcendê-lo e poder por-se no lugar do outro 

(VELHO, 1978, p. 40). 

 

Desse modo, há uma preocupação na hora de relativizar e fazer uma análise.  

Mesmo que algo lhe pareça distante e exótico, o pesquisador deve se livrar do ato quase 

instintivo de classificar e julgar com base em seus conceitos prefixados, isto é, por 

influência da maneira pela qual este foi socializado. 

Pelo menos o próprio fato de reconhecer essa dificuldade, de identificar e 

reconhecer essa limitação, já confirma que o pesquisador está disposto a relativizar, o 

que fará com que este obtenha um conhecimento completo, sem medo de analisar o 

familiar e obter o seu resultado desejado. 

Estudar algo familiar não é um tabu para os antropólogos da atualidade visto 

que sabemos que a etnografia têm propósitos que não são inocentes e também não é 

algo superficial. Pelo contrário, é muito rico que estudar o familiar pois sempre 

encontraremos elementos que antes não percebíamos antes de iniciar a pesquisa e os 
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desafios da pesquisa podem até se tornar mais árduos. Quando o pesquisador que é 

nativo e resolve pesquisar o seu campo,  quase que inevitavelmente terá de domesticar o 

seu olhar para que sua descrição não seja uma transcrição do discurso nativo. Velho nos 

avisa que não devemos transformar o familiar em exótico; devemos olhar essas 

realidades como sendo muito mais complexas do que nos apresentam o senso comum da 

uma dada sociedade: 

 

[...] Parece-me que, nesse nível, o estudo do familiar oferece 

vantagens em termos de possibilidades de rever e enriquecer os 

resultados das pesquisas. Acredito que seja possível transcender, em 

determinados momentos, as limitações de origem do antropólogo e 

chegar a ver o familiar não necessariamente como exótico mas como 

uma realidade bem mais complexa do que aquela representada pelos 

mapas e códigos básicos nacionais e de classe através dos quais fomos 

socializados. O processo de estranhar o familiar torna-se possível 

quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo 

emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a 

respeito de fatos, situações (VELHO, 1978, p. 45). 

 

Sobre essa dupla filiação, de cientista e de crente, o antropólogo Márcio 

Goldman faz uma reflexão bem interessante que vale a pena nós retomarmos para 

fazermos uma analogia com minha pesquisa. Em sua palestra que virou texto, 

Alteridade e Experiência: Antropologia e Experiência Etnográfica (2006), Goldman 

discorre sobre qual a função da antropologia como ciência e sobre como o antropólogo 

pode lidar com a experiência de ser afetado. Essa expressão aliás está sendo encontrada 

com frequência no discurso antropológico mais recente, em particular quando se trata de 

descrever o estilo de experiência implicado no trabalho de campo. Foi a partir deste 

ponto que Jeanne Favret-Saada concebeu tal noção, no entanto a sua limitação 

conceitual vai um tanto além, incluindo outras possibilidades, dentre as quais se 

destacam, segundo a própria autora, uma “antropologia das terapias” e um “repensar a 

antropologia” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 155). Essa expressão “ser afetado” foi 

utilizada por Favret-Saada para dizer que a particularidade do antropólogo, de sua 

pesquisa e seu trabalho, é sua capacidade de “ser afetado” por outras experiências. 

Porém, isto não significa que os afetos envolvidos sejam os mesmos no antropólogo e 

nos nativos, mas, por estarem “afetados”, é criada uma situação de “comunicação 

involuntária” entre eles constituindo a condição para a possibilidade do trabalho de 

campo e da etnografia. 
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Goldman conta como ocorreu uma experiência na qual ele mesmo foi afetado 

pelo campo. O autor estava estudando religiões afro-brasileiras e numa dada ocasião ele 

participou de um ritual onde alguns iniciados do candomblé foram em direção a uma 

ponte jogar objetos rituais de um sacerdote que acabara de falecer. Nessa ocasião, após 

os iniciados terem despejado os objetos da ponte para o rio, Goldman diz ter ouvido 

tambores:   

 

[...] Senti um leve arrepio e disse ao meu amigo que eu também ouvira 

atabaques tocarem; ele não fez nenhum comentário e mudou de 

assunto. Percebi, então, que os tambores não eram deste mundo. 

[...] 

Durante muito tempo fiquei imaginando o que fazer com essa história, 

como conferir a ela um grau de dignidade que ultrapassasse as 

anedotas acerca de experiências místicas vividas por antropólogos no 

campo. E isso exigiu, creio, que eu afastasse as duas explicações mais 

fáceis: a explicação “mística”, que afirmaria que os tambores eram 

mesmo tocados pelos mortos; e a “materialista”, que diria que se ouvi 

algo foram tambores de vivos (GOLDMAN, 2006, p. 165). 

 

O autor vive uma experiência na qual se encontra num tipo de encruzilhada; 

Goldman participa de uma experiência que o transporta para além da razão, algo que a 

nossa cientificidade racionalista não encontra uma resposta utilitária e prática. Por isso, 

o autor procura um meio termo para que essa experiência seja explicada de uma maneira 

que possa ser traduzida para a linguagem científica. Entretanto, o autor faz alguns 

questionamentos: 

 
No século XIX, ou XVIII, a pergunta que se seguiria essa história 

seria, provavelmente, como é possível que “eles” acreditem nisso; 

depois de um século e meio de narrativas antropológicas, essa crença 

parece óbvia, e a pergunta talvez seja: “mas e você, o antropólogo, 

acredita nisso?”. A um colega que, muito recentemente me perguntou 

aqui em Lisboa, se ouvi mesmo os tambores, só me ocorreu responder, 

meio evasivamente, estar certo de ter ouvido tambores, mas se eram 

os tambores eu não saberia dizer. 

[...] 

Isso não é suficiente, ainda que seja compreensível, uma vez que esse 

tipo de questão envolve o que o antropólogo inglês Gregory Bateson 

(1972: 206-207) denominava double blind, ou duplo vínculo, essa 

espécie de armadilha em que somos apanhados quando nos 

defrontamos com injunções conflitantes que não nos deixam margem 

de manobra porque “não importa o que se faça, não se pode vencer.” 

(GOLDMAN, 2006, p. 165-166). 

Ora, mesmo o autor tendo vivido uma experiência de cunho estritamente 

pessoal, ainda assim fala para os seus colegas como se não tivesse vivido. Creio que o 
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pesquisador pode juntar o seu conhecimento com o do nativo ou mesmo tratar essas 

formas de conhecimento como sendo muito particulares, isto é, não sobrepondo um 

saber sob o outro já que cada uma possui suas particularidades e subjetividades 

inerentes. Devemos ter o mínimo de respeito e considerar que o conhecimento “nativo” 

é tão legítimo quanto o nosso. Nesse sentido, acredito que diante de experiências como 

essas nós somos obrigados a cair  nessa armadilha do double blind que Bateson (1972)  

nos alerta, porém, devemos fazer o esforço para que tal experiência seja traduzida de 

uma forma que não desmereça a linguagem do “nativo” e que a nossa linguagem não se 

sobressaia a dele. Para Goldman, a antropologia é uma espécie de jogo de linguagem, 

entre a linguagem do próprio antropólogo e a do “nativo”: 

Entre a noção objetivista de uma realidade última a que apenas nós 

temos acesso e saber e em relação à qual os outros têm apenas crenças 

(“bruxos, como os Azande os concebem, não podem existir...”), e a 

hipótese idealista de que qualquer coisa que digamos não passa de 

crença (“nesse ponto, o teólogo toma o lugar do antropólogo...”) é que 

se joga a antropologia (GOLDMAN, 2006, p. 166). 

 

Goldman nos fala acerca da antropologia, uma reflexão da qual eu partilho e 

que serve para que eu pense sobre minha pesquisa, é sobre a experiência vivenciada na 

pesquisa etnográfica. Este autor diz que o antropólogo vive uma experiência, que a 

princípio é de cunho pessoal, na qual este deve ao longo dela procurar traduzir para um 

texto etnográfico. Tal ideia é inspirada nas reflexões de Geertz: 

[...] Sublinho apenas que a posição de Geertz significa que os 

antropólogos são um tipo de cientista social para quem a socialidade 

não é apenas o objeto ou objetivo da investigação, mas o principal, se 

não o único meio de pesquisa. O cerne da questão é a disposição para 

viver uma experiência pessoal junto a um grupo humano com o fim de 

transformar essa experiência pessoal em tema de pesquisa que assume 

a forma de um texto etnográfico. Nesse sentido, a característica 

fundamental da antropologia seria o estuda das experiências humanas 

a partir de uma experiência pessoal. E é por isso, penso, que 

alteridade seja a noção ou questão central da disciplina, o princípio 

que orienta e inflecte, mas também limita a nossa prática. Parte da 

nossa tarefa consiste em descobrir por aquilo que as pessoas que 

estudamos fazem e dizem parece-lhes, eu não diria evidente, mas 

coerente, conveniente, razoável. Mas a outra parte consiste em estar 

sempre se interrogando sobre até onde somos capazes de seguir o que 

elas dizem e fazem, até onde somos capazes de suportar a palavra 

nativa, as práticas e os saberes daqueles com quem escolhemos viver 

por um tempo. E, por via de consequência, até onde somos capazes de 

promover nossa própria transformação a partir dessas experiências. 

Assim, se a noção de experiência pode ser oposta à de crença, talvez a 

noção de alteridade, possa se opor à de identificação, comunhão, ou o 
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que quer que seja que, na verdade, não me parece retratar com justiça 

o que nós efetivamente fazemos (GOLDMAN, 2006, p. 167-168). 

                        

A presente dissertação está organizada em três capítulos, além de uma 

introdução e a conclusão, que em seu conjunto procura apresentar uma leitura do campo 

empírico da pesquisa e suas principais questões, conforme proposta indicada na 

introdução deste trabalho. Assim sendo, no primeiro capítulo faço um apanhado geral 

sobre o universo no qual o Santo Daime está inserido, que é o universo da ayahausca. 

Apresento os primeiros registros científicos sobre a ayahuasca assim como as principais 

tradições: Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal. Além de apresentar os usos mais 

tradicionais da ayahuasca, também contemplo os usos contemporâneos que se 

caracterizam por uma ruptura com os usos tradicionais, mas ao mesmo tempo têm certa 

dependência deles pois a bebida só é obtida através desses grupos ou de pessoas que 

saíram desses grupos e formaram suas próprias comunidades. 

O segundo capítulo trata do campo escolhido para a presente pesquisa: o Céu 

da Arquinha. Apresento o grupo, assim como as principais personagens de sua 

contrução, contando um pouco da história desses indivíduos dentro do Santo Daime, 

buscando mostrar como foi o seu processo de construção, a partir de depoimentos 

dessas pessoas. Creio que é importante fazer o registro da história do grupo e das 

pessoas que fizeram parte deste processo também, visto que não se têm nenhuma 

documentação sobre esse processo. A trajetória dessas pessoas dentro do Santo Daime 

nos revelará um pouco das características do grupo, o que nos ajudará a traçar um perfil 

deste. Ainda vamos mostrar como funciona essa instituição descrevendo quais as 

atividades que são realizadas nesse espaço e com que frequência. 

O terceiro capítulo é composto pela descrição das atividades que são realizadas 

no Céu da Arquinha, tanto os trabalhos espirituais como outras atividades fora do 

âmbito da igreja. Vamos mostrar como é praticada a doutrina do Santo Daime pelo 

grupo de pessoas que formam o Céu da Arquinha, especificando suas idiossincrasias 

acerca da interpretação da doutrina, que fica latente na execução dos rituais através da 

performance dos filiados da igreja. 
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CAPÍTULO I - AYAHUASCA: TRADIÇÃO E REINVENÇÃO 

 

Sabe-se que desde as civilizações mais antigas (Citas, Maias, Hindus) que há 

relatos de uso de plantas psicoativas, ou seja, plantas que de certa maneira alteram os 

nossos sentidos, nossa consciência, com o objetivo de entrar em contato com o mundo 

espiritual e de melhorar de melhorar a saúde física e mental do ser humano. 

Figura 1: Cipó Jagube (Mariri) 

 

Fonte: http://www.ayahuascadreams.com. 

 

Figura 2: Arbusto da folhaRainha (Chacrona)  

 

Fonte: http://lougold.blogspot.com.br/2007/04/hey-lou-what-is-this-ayahuasca-stuff_25.htm. 
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A partir da chegada dos europeus à Amazônia ocidental até a metade do século 

XIX, a utilização da ayahuasca foi citada ocasionalmente por alguns missionários e 

viajantes. Os primeiros relatos sobre o uso da bebida aparecem na obra de dois jesuítas e 

datam do final do século XVII e início do século XVIII, ambos se referindo à mesma 

região. Chante faz uma alusão a um “brebaje diabólico” chamado ayahuasca, enquanto 

Magnin aponta a bebida como parte da medicina empregada pelos índios de Mainas na 

Amazônia peruana. Em 1737, o missionário Maroni a descreve como "una bebida 

intoxicante ingerida con propósitos advinatorios y otros llamada ayahuasca, la cual de 

los sentidos y, a veces, de la vida". No século XIX, um viajante alemão que permaneceu 

no Peru entre 1838 e 1842, Tchudi, menciona a ayahuasca, e, um tempo depois, Albis, 

um missionário que em 1854 visitava a região do rio Caquetá na Colômbia, escreveu 

sobre  o "yojé" (yagé) utilizado pelos curandeiros indígenas Maraguaje. 

Mesmo que os registros históricos sobre o seu uso já datem do século XVII, a 

produção acadêmica sobre o tema é relativamente recente. É a partir do século XIX com 

a publicação do trabalho do botânico Richard Evans Spruce que pesquisadores 

acadêmicos começam a produzir algum conhecimento sobre o tema. Foi em 1852 que o 

botânico teve a experiência de testemunhar uma cerimônia indígena na região do rio 

Vaupés, região de fronteira entre Colômbia e Brasil, onde esses índios usavam a bebida. 

Spruce identifica o vegetal como sendo da família das Malgipiáceas e ao gênero da 

Banisteria deduzindo que se tratava de uma espécie ainda não conhecida, denominando-

a assim como Banisteria caapi. 

O uso ritualístico da ayahuascatem origens remotas e não se sabe 

especificamente quando se começou a usar essa bebida em cultos religiosos e para 

outras atividades. Na verdade, há uma certa controvérsia quanto à origem do seu uso. 

Os grupos religiosos que a utilizam afirmam que o seu uso começou a partir do império 

Inca num passado mítico e muito longínquo. Certamente essa é uma visão motivada 

pela fé dos grupos mais tradicionais; tal visão tem uma função como ferramenta de 

legitimar o uso da bebida, já que esse suposto uso tradicional da bebida ligada a um 

passado muito remoto passa um ar de credibilidade perante a sociedade. Em sua 

dissertação de mestrado em antropologia intitulada Droga, religião e cultura: um 

mapeamento da controvérsia pública sobre o uso da ayahuasca no Brasil (2012), 

Henrique Fernandes Antunes encontra uma explicação sobre a origem do uso da 

ayahuasca, onde este afirma que: 



34 
 

 
 

[...] Naranjo afirma que não há dados certos sobre os primórdios do 

uso cerimonial da ayahuasca, mas procura em descobertas 

arqueológicas indícios de sua utilização no período pré-colombiano. 

Segundo o autor, foram descobertos objetos ornamentados datado do 

período de 300 a. C a 500 d. C. que seriam vasos cerimoniais para 

beber ayahuasca. No entanto, é possível afirmar que não existe 

nenhum indício arqueológico ou outro tipo de evidência que promove 

definitivamente a utilização da ayahuasca em épocas pré-colombianas 

(ANTUNES, 2012, p. 20). 

 

A bebida ayahuasca consiste geralmente na junção do cipó Banisteriopsis 

caapi
15

 e da folha Psychotria viridis
16

, onde é feita a infusão desses dois elementos em 

panelas cheias de água; as panelas são aquecidas em grandes fornalhas. Podem ser 

acrescentadas ainda diversas outras plantas ou até mesmo espécies diferentes tanto do 

cipó como da folha que não sejam essas citadas acima. Luna, pesquisador de tradições 

ayahuasqueiras da floresta amazônica, contabilizou 72 grupos indígenas que fazem uso 

dela na Amazônia Ocidental (LABATE; ARAÚJO, 2002). 

Apesar do discurso nativo afirmar que a ayahuasca é de origem inca, mesmo se 

formos buscar perspectivas para além desse discurso, a origem da ayahuasca ainda 

permanece um mistério. 

Uma das tradições mais antigas do uso dessa bebida vem do vegetalismo, que é 

uma forma de medicina popular a base de alucinógenos vegetais, sendo que o principal 

desses é a ayahuasca que é chamada de uma planta maestra (ou planta professora) onde 

são feitos rituais com purgas, cantos, dietas e cerimônias. Essa é uma expressão usada 

                                                           
15

Esse cipó é conhecido como Jagube (na tradição do Santo Daime), Liana, Yagé, Caapi e Mariri (na 

tradição da União do Vegetal, que é outra instituição que faz uso do chá em rituais religiosos) é uma 

planta da família das Malpigiáceas, do gênero Banisteria. Foi investigada por Richard Spruce, através do 

contato deste com os índios Záparo, na Amazônia, em 1857. E. Perrot, e R. Hamet confirmam suspeitas 

de que ayahuasca, caapi e yagé seriam apenas denominações diferentes para referir-se à mesma planta, a 

Banisteriopsis. Outros estudos indicam que existem três tipos de Banisteriopsis classificados: B.caapi, 

B.inebrians, B.quitensis. No ano de 1939, A. L. Chen e K. K. Chen descobrem que o principio ativo da 

Banisteriopsis é o mesmo da planta Peganum Harmala, isto é, o alcolóide harmina, do tipo Beta 

Carbolino. Tal alcalóide inibe uma enzima – a Monoamina Oxidase (Mao). As pesquisas sobre a 

Banisteriopsis apontaram que sua ação psicoativa ocorre predominantemente com a adição de outras 

plantas. Dentre elas foram identificadas cinco espécies de plantas de uso mais comum na região 

amazônica: o Tabaco (Nicotiana pp), a Brugmansia Spp., a Diplopteris cabrerana, a Psychotria 

carthaginensis e a Psychotria viridis. De acordo com as pesquisas realizadas por D.J Mckenna, L.E.Luna 

e G.H. Towers, estas três últimas possuem o alcalóide N,N Dimethiltriptamina (DMT) que é quem produz 

os efeitos psicofarmacológicos destas plantas. (GROISMAN, 1999, p. 33, 34). O cipó é originário da 

floresta amazônica e existem várias espécies de cipó como o Tucunacá, Caupuri, Quebrador, Ourinho e 

Pajezinho. No Santo Daime a espécie mais usada para se fazer o chá é o Ourinho, enquanto que na União 

do Vegetal é usado o Tucunacá. 
16

É um arbusto conhecida como Chacrona (na tradição da União do Vegetal) ou Rainha (na tradição do 

Santo Daime) da família do Cafeeiro (Coffea sp.), ou seja, mais especificamente da família da Rubiaceae. 

É de conhecimento dos pesquisadores que existem várias espécies da Chacrona como: Psychotria viridis, 

Psychotria carthaginensis, Psychotria ipecacuanha e Psychotria nervosa. 
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principalmente entre os índios e mestiços da cultura vegetalista. As “plantas-mestre” 

possuem uma espécie de espírito-mãe. Tal espírito conduz o xamã no seu processo de 

iniciação ensinando-lhe ou protegendo-o contra forças contrárias. Por terem essa 

denominação e possuírem uma natureza sagrada, seu uso obedece a determinadas 

regras, que se forem quebradas podem castigar quem está usando através dos espíritos 

nelas contidos. São esses espíritos que se manifestam, através dessas plantas, 

transmitindo ensinamentos que possibilitam, entre outras coisas, conhecer o futuro, 

afastar enfermidades e se comunicar com espíritos desencarnados (GROISMAN, 1999). 

As purgas são limpezas físicas do estômago através de vômitos. O indivíduo 

ingere uma determinada quantidade de plantas maestras juntamente com bastante água 

(não no caso da ayahuasca, mas sim em relação com outras “medicinas da floresta”), de 

forma que o vômito
17

 é provocado. Para que esse processo de limpeza ocorra é 

necessário que o indivíduo faça uma dieta para um aproveitamento dos efeitos benéficos 

dessas medicinas. As dietas são um período de isolamento dentro de construções 

chamadas de tambos (pequenas cabanas individuais) onde a ausência de atividade física 

e uma dieta bem restrita (à base de arroz branco e plátano uma vez por dia, ou apenas o 

jejum) acompanhado da ingestão diária de uma ou várias plantas maestras fazem com 

que sejam trabalhadas questões relacionadas aos sonhos do paciente. Esse costume de 

fazer dietas é ancestral e relacionados a momentos da vida onde é primordial a 

necessidade de se fazer uma limpeza geral ou tomar uma decisão importante da vida. Há 

diversas restrições da dieta que continuam posteriormente, chamado de pós-dieta, e 

consiste em: não comer carne (principalmente as vermelhas), abstenção de relações 

sexuais, não comer doces ou salgados e não usar nenhum tipo de perfume. 

(BÖSCHEMEIER, 2012). 

                                                           
17

Creio que é importante citar um exemplo de uma dessas medicinas que precisam que o indivíduo que 

está fazendo uso dela tenha que beber muita água. Uma delas, que é bastante conhecida no campo 

ayahuasqueiro, é o Kambô, Kampo ou Kampu. Essa medicina é conhecida também como a “vacina do 

sapo” e consiste em aplicar no indivíduo a secreção produzida pelo sapo da espécie Phyllomedusa bicolor. 

A secreção é aplicada através de pequenos pontos, pequenas feridas feitas pelo indivíduo que está fazendo 

a aplicação no paciente com um pedaço de cipó chamada de“titica”, que são feitos nos braços (geralmente 

homens) ou nas pernas (geralmente mulheres), e em seguida é depositado no ponto queimado na pele a 

secreção do sapo, que é diluída em água para desfazer a cristalização da substância. Os pontos são feitos 

sempre por números ímpares (podem ser 5, 7, 9 e assim por diante).  A aplicação é feita dessa maneira 

para que a secreção entre na corrente sanguínea do paciente. Tal procedimento é feito por xamãs (ou 

pajés) que integram o conjunto de práticas da medicina indígena praticada na Amazônia. O sapo é de 

origem da floresta amazônica. O Kambô foi difundido pela tribo indígena dos Katukina e é classificado 

como um “remédio” muito especial, como é mostrado nos materiais de divulgação da aplicação do 

Kambô, a substância é usada “tradicionalmente” tanto para eliminar a “má sorte”, a “panema”, quanto a 

“inveja, a fraqueza e a falta de harmonia com a natureza”, entre outras coisas. (LABATE; GOULART; 

FIORE; MACRAE; CARNEIRO, 2008, p. 315). 
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Os cantos são chamados de ícaros e desempenham um papel muito importante 

nas cerimônias que envolvem o uso do cacto peyote, do cacto San Pedro, do rapé epena 

e do tabaco (MACRAE, 1921). Os vegetalistas acreditam que cada planta professora 

ensina ao aprendiz um canto ou melodia que representa a essência do seu poder e que 

pode ser usado por ele para curar e se proteger, tanto como para atacar e fazer mal a 

alguma pessoa. Como já foi dito acima, a dieta, que é outro aspecto importante da 

prática dos vegetalistas, serve para que as plantas revelem suas lições e haja um bom 

aproveitamento da absolvição delas pelo nosso organismo. Essa dieta é tanto alimentar 

quanto sexual e suas principais funções são: a limpeza do organismo, que permite a 

atuação integral das plantas e protege contra os efeitos adversos causados pela mistura 

de certos alimentos com esses vegetais (MACRAE, 1992). 

Segundo Luna e Dobkin de Rios conforme referência citada por Labate e 

Araújo (LABATE; ARAÚJO, 2002), os vegetalistas são curandeiros mestizos 

originários de populações rurais do Peru e da Colômbia que detém de conhecimentos 

indígenas sobre as plantas, ao mesmo tempo em que se influenciam de algumas práticas 

do esoterismo europeu e do meio urbano. Esse xamanismo é caracterizado como sendo 

mestiço e é herdeiro direto do xamanismo indígena, do qual os segredos foram 

aprendidos pelos seringueiros que viviam isolados da sociedade ocidental e tinham de 

utilizar desses conhecimentos médicos indígenas para que pudessem sobreviver em 

meio à floresta amazônica (MACRAE, 1992).   

A definição de xamã e xamanismo foi elaborada numa definição clássica, por 

Mircea Eliade, em 1951, (ELIADE, 2002). A vocação do xamã revela-se num evento 

específico de transformação de hábitos e personalidade, com caráter temporário e 

circunscrito. Tal evento está relacionado com a noção de morte simbólica, que significa 

morrer e renascer com outra identidade, a de xamã, e que pode ser exemplificada 

quando um xamã, vivenciando uma experiência mística como uma enfermidade ou 

sonho, “sai de seu corpo” e assiste a seu desdobramento, vê seus ossos, e observa sua 

reconstituição (ELIADE, 2002). De acordo com Mircea Eliade, o xamanismo é uma 

técnica arcaica de êxtase, situada estritamente na região da Sibéria. Os xamãs servem de 

mediadores entre humanos e deuses e são eles quem dirigem a vida religiosa, velando 

pela alma da sua comunidade (GROISMAN, 1999). 

Sabe-se que em vários países da América do Sul como a Colômbia, Peru, 

Bolívia, Venezuela e Equador, há uma tradição de consumo da ayahuasca por xamãs e 

vegetalistas, mas é somente no Brasil que se desenvolvem religiões de populações não-
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indígenas que utilizam esta bebida. Tais religiões, assim como, por exemplo, os casos da 

religião do Buiti no Gabão, que faz uso da iboga
18

, e da Native American Church no 

México e nos EUA, que fazem uso do peiote
19

, reelaboram as antigas tradições dos 

sistemas locais a partir de uma leitura influenciada pelo cristianismo. Essa releitura, no 

caso do Brasil, é elaborada a partir da herança de consumo da ayahuasca pelos sistemas 

de curandeirismo amazônicos, além de outras fontes também como: a tradição afro-

brasileira, o espiritismo kardecista e o esoterismo de origem europeia, sobretudo, sob a 

forma do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento (CECP) e a Ordem Rosa Cruz 

(LABATE; ARAÚJO, 2002). 

 

1.1 RELIGIÕES AYAHUASQUEIRAS BRASILEIRAS: O CONTEXTO HISTÓRICO 

E SÓCIO-ECONÔMICO DA FLORESTA AMAZÔNICA E AS INFLUÊNCIAS 

CULTURAIS 
 

 

O Brasil vivia o chamado ciclo da borracha no final do século XIX e início do 

século XX. Nesse período houve grandes transformações no tocante à urbanização do 

norte do país e intensa migração de nordestinos para essa região. Os nordestinos 

estavam deixando sua terra natal castigada pela seca e o sistema de latifúndio 

espoliativo, em busca de melhores condições de vida nos seringais instalados dentro da 

floresta amazônica. A partir daí, forma-se um intenso intercâmbio cultural e religioso 

entre caboclos, índios, colonos e militares. 

 

                                                           
18

A iboga, da qual se utiliza a casca da raiz, é uma planta com princípio psicotrópico muito forte; produz 

um grupo de alcalóides indólicos, cujo principal é a ibogaína. Esta planta e a ibogaína pertencem à classe 

farmacológica dos alucinógenos clássicos, as quais pertencem, também, o peiote e a mescalina, os 

cogumelos psilocibinicos, a ayahuasca e a DMT, além do LSD. A iboga é o principal alucinógeno da 

floresta da África Negra, do mesmo modo que a ayahuasca é o principal alucinógeno da Amazônia. 

(LABATE; GOULART, 2005, p. 302-303). 
19

O peiote (Lophophora williamsii) é um pequeno cacto que tem como sua terra nativa o sudoeste dos 

Estados Unidos até o centro do México. Esse cacto ficou famoso principalmente através dos escritores 

Aldous Huxley (1894-1963) e Carlos Castaneda (1925-1998). Pelo intermédio de suas obras eles 

descreveram suas experiências com o cacto, do qual o seu princípio ativo é a mescalina. 
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Figura 3: Soldados da borracha no inicio do século XIX 

 

          Fonte: http://www.clickescolar.com.br/ciclo-da-borracha.htm. 

 

  Na primeira década do século XX  acaba a abundância dessa época, com o 

evento da Primeira Guerra Mundial e do contrabando de milhares de sementes 

amazônicas das seringueiras para a Inglaterra, fundamental para que o Brasil perdesse a 

hegemonia da produção da borracha para as colônias inglesas. Nesse contexto, a região 

amazônica passou por um grande declínio econômico fato que agravou a situação dos 

imigrantes nordestinos, fazendo com que  ficassem abandonados no meio da floresta, 

em situações precárias de saúde, fazendo com que estes nordestinos se estabelecessem 

nas periferias das áreas urbanas. 

Os processos socioeconômicos, frutos da ocupação promovida pela extração da 

borracha no século XIX e intensificados pela urbanização da região amazônica são 

alvos de um debate central sobre as origens históricas das religiões ayahuasqueiras 

brasileiras. A primeira pesquisa referente a esse fenômeno é a dissertação de Clodomir 

Monteiro Silva (1983); na qual o autor argumenta que o Santo Daime é fruto de um 

deslocamento ocorrido na Amazônia da transição do urbano para o rústico. Monteiro 

define o Santo Daime como um culto que responde a necessidades e pressões do 

contexto macrossocial amazônico, cuja origem está ligada aos grupos expulsos dos 

seringais que se deslocam para os centros urbanos atraídos pela frente de ocupação 

capitalista. Dessa forma, o Santo Daime também é um rito de transcendência e 

despoluição, maneira pela qual o grupo transforma suas relações sociais, construindo 
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novas formas de coletivização, integrando aspectos que vão da subsistência material à 

transcendência espiritual. O autor argumenta que os Sistemas de Juramidam fazem parte 

da história e estrutura ecológico-cultural da Amazônia, apresentando a permanência de 

traços ligados às populações rústicas e indígenas, enriquecidos com elementos da 

recente cultura urbana. 

Esta relação do Santo Daime com as transformações no contexto 

socioeconômico amazônico também é abordada na dissertação da antropóloga Sandra 

Goulart (1996). Em sua dissertação a autora faz uma relação entre o surgimento do 

Santo Daime e as mudanças ocorridas na parte rural do Brasil, momento em que estava 

se consolidando no país um novo sistema sociocultural marcado por uma intensificação 

dos processos de urbanização e industrialização e implementação de novos padrões de 

conduta. Fazendo um diálogo com o estudo de Eduardo Galvão sobre a religiosidade 

popular no baixo amazonas, os estudos sobre messianismo de Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, dentre outros, Goulart procura aproximar a emergência do Santo Daime a 

transformações sociais mais amplas, como a desagregação da exploração da borracha, a 

mudança na organização social dos seringais, o deslocamento de grandes contingentes 

para as cidades e a intensificação do processo de urbanização. Para Goulart, algumas 

características centrais do período de surgimento do Santo Daime fazem parte de um 

processo histórico mais amplo de reelaboração de alguns elementos presentes nos sítios 

e freguesias amazônicas descritas por Galvão, como as práticas de mutirão, de 

compadrio e as festas para os santos católicos. 

As pesquisas citadas acima nos apresentam questões importantes sobre a 

relevância do contexto socioeconômico amazônico bem como do papel que o contato 

entre índio e caboclo assume na reconstituição histórica do fenômeno enquanto 

movimento de circulação de crenças, práticas e de elaboração de novas modalidades de 

consumo da ayahuasca. Esse quadro histórico se constitui um dos principais pontos para 

a consolidação dentro do debate acadêmico de uma origem em comum entre as religiões 

ayahuasqueiras brasileiras. 

As pesquisas que foram realizadas sobre as religiões ayahuasqueiras que 

nasceram nos arredores da floresta amazônica, tais como o Santo Daime, a Barquinha e 

a União do Vegetal (UDV), destacavam alguns elementos importantes. Nesses termos, 

foram as descrições e análises desses elementos que se firmaram na literatura acadêmica 

através da apresentação de um conjunto de tradições culturais, tradições das quais esses 

grupos se inspiraram, cada uma com uma particularidade singular. Percebemos que é 
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muito comum encontrar em trabalhos acadêmicos, tantos os pioneiros como os 

contemporâneos, as características que ajudam na composição dessas religiões 

ayahuasqueira. Essas características ou elementos culturais originam-se da tradição 

indígena via o xamanismo amazônico, do cristianismo popular (catolicismo popular), 

espiritismo kardecista, traços da cultura afro-brasileira e do esoterismo europeu. 

(GROISMAN, 1999; LABATE, 2002; MACRAE, 1992). 

Já que citamos a Barquinha e a UDV, abordaremos alguns aspectos históricos e 

culturais destas religiões nos tópicos a seguir; aproveito para incluir um tópico sobre as 

práticas rituais mais atuais com a ayahuasca as quais são desenvolvidas pelos neo-

ayahuasqueiros (LABATE, 2002). 

 

 

1.1.1 Barquinha  

 
 

Figura 4 Daniel Pereira de Mattos, fundador do culto da Barquinha (Centro 

Espírita e Casa de Oração Jesus Fonte de Luz) 

 

 

Fonte:  http://colunamiolodepote.blogspot.com.br/2012/07/breve-historia-da-musica-

no-vale-do_30.html 

 

A religião/doutrina da Barquinha, nome pelo qual o culto é conhecido, surgiu 

em 1945 na cidade de Rio Branco, através de Daniel Pereira de Matos, nascido em São 

Luís do Maranhão no ano de 1888. Segundo Araújo (2002), o senhor Daniel sabia 

desempenhar com qualidade, doze tarefas: construtor naval, cozinheiro, músico, 

barbeiro, alfaiate, carpinteiro, marceneiro, artesão, poeta, pedreiro, sapateiro e padeiro. 
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Conta-se que desde jovem tinha visões ou sonhos misteriosos, até que certa vez, 

adormeceu sob a chuva à beira de um igarapé, e recebeu uma mensagem em que dois 

anjos desciam do céu com um livro para lhe ser entregue. Anos depois, recebeu a 

mesma mensagem sob efeito do Daime, quando passava por tratamento ministrado pelo 

seu conterrâneo Raimundo Irineu Serra. Após essa revelação Daniel, com apoio do 

Mestre Irineu, fundou sua própria linha. O espaço onde funcionou os primeiros 

trabalhos foi chamado “Capelinha” ou “Capelinha de São Francisco” (ARAÚJO, 2002). 

Esse culto ayahuasqueiro tem uma presença forte no norte do país. Só há pouco 

tempo é que adere ao processo de expansão, podendo-se encontrar núcleos na região  

Nordeste e Sudeste. 

A representação da Barquinha, como passou a ser chamada posteriormente, 

está ligada a história de vida de seu fundador, que ainda criança estudou em uma escola 

de aprendiz de marinheiro, sendo um conhecedor do mar. Por isso, a presença de seres 

do Mar nos cânticos da Barquinha: a Rainha do mar, princesas do mar, sereias, 

cavaleiros de Ogum Beira Mar e o próprio marinheiro, além de caboclos e caboclas das 

matas, e pretos-velhos, abraçando assim, e tendo como característica fundamental a 

presença do panteão e de algumas práticas ou posturas rituais da religiosidade afro-

brasileira. Para os seguidores, a Barquinha representa a própria missão da doutrina, e 

bem como faz referência ao bailado ou dança executada nos cultos da Barquinha 

também chamada o Barco Santa Cruz, que lembram o balanço das ondas do mar, e até 

mesmo a própria vida com águas turbulentas. 

É forte a presença do catolicismo popular na Barquinha através das práticas das 

romarias, dedicadas aos santos comemorados no calendário católico, somada à latente 

devoção a símbolos como São Francisco das Chagas. Sua principal característica são os 

trabalhos de caridade, em que há a incorporação ou irradiação, considerado elemento 

primordial do amor ao próximo, da cura ou da caridade, existindo desde a fundação 

trabalhos para tratamento de enfermidades, problemas familiares, encostos, e 

desmanche de trabalhos de magia negra. Nestes aspectos está uma das bricolagens mais 

ressaltadas nesse contexto, a presença da Umbanda: nas sessões, os seguidores 

incorporados de pretos-velhos e caboclos fazem curas, baseadas nas práticas do 

curandeirismo popular e do vegetalismo amazônico. Os adeptos usam uniformes de 

marinheiros, chamados de farda, e recebem o título de “marinheiros do mar sagrado” no 

momento do fardamento. Há ainda um ponto comum das religiões ayahuasqueiras: seus 
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rituais são regidos pela via musical, ou seja, são entoadas instruções recebidas por via 

mediúnica, aqui chamados Salmos. 

Segundo nos contam os pesquisadores que estudam a Barquinha, este culto têm 

características de um ecletismo religioso, isto é, tem uma cosmologia em construção 

onde há um encontro entre tradições indígenas, caboclas, européias e africanas. Percebe-

se que há uma aproximação das influências culturais da Barquinha e do CEFLURIS, 

apenas sendo diferentes as práticas rituais. 

 

1.1.2 União do Vegetal (UDV) 

 

Figura 5: José Gabriel da Costa (Mestre Gabriel), fundador do Centro Espírita 

Beneficente União do Vegetal (UDV)  

 

Fonte: https://lachicavegana.wordpress.com/2012/05/14/eu-a-ayahuasca-e-uma-

experiencia-interna/ 

 

A União do Vegetal- UDV surge na década de 1960, fundada pelo Baiano, José 

Gabriel da Costa, Mestre Gabriel, nascido em 1922, na cidade de Coração de Maria, 

Bahia. Mestre Gabriel também migrou do Nordeste para a região Norte do País nas 

levas do ciclo da borracha. Em 1943 chegou onde hoje está o território do Estado de 

Rondônia. No ano de 1956, Gabriel teve contato e bebeu o vegetal ou hoasca, nomes 
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que identificam o chá nessa instituição, no seringal Guaraparí, na fronteira com a 

Bolívia. Após suas primeiras experiências com o chá, teria se recordado de vidas 

anteriores (essa capacidade é um elemento importante dos Mestres da UDV) e passou 

três anos estudando essas “revelações”. Segundo o mito fundador da UDV, o líder teria 

recriado uma tradição milenar iniciada, em tempos míticos, pelo Rei Salomão. A União 

do Vegetal foi fundada oficialmente no dia 22 de julho de 1961. Em 1955, fundou o 

primeiro templo em Porto Velho e, no ano de 1968, foi fundado o primeiro núcleo da 

UDV fora de Porto Velho. 

Quando foi reconstituída, a União do Vegetal passou por repressões policiais. 

No início dos anos 1970, o Mestre Gabriel chega a ser preso pela polícia. Depois desse 

episódio seu grupo estabelece o nome de Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. 

Gabriel era um assíduo frequentador de terreiro, mais especificamente, o terreiro de 

Chica Macaxeira. Apesar de sua ligação no passado com religiões afro-brasileiras, a 

UDV é a religião ayahuasqueira brasileira que praticamente não tem influências de 

matrizes africanas. Conforme nos informa Labate e Pacheco (2009), a União do Vegetal 

mistura elementos do catolicismo popular, de escolas esotéricas europeias e de tradições 

dos vegetalistas seringueiros da floresta amazônica. 

A força do vegetal é invocada por intermédio das "chamadas", que são cânticos 

que se parecem muito com os ícaros dos vegetalistas. Essas "chamadas" são feitas sem o 

acompanhamento de instrumentos musicais e é entoada por apenas uma pessoa. 

Diferente do Santo Daime, por exemplo, não são utilizados cadernos para se aprender as 

chamadas e nem são difundidas as gravações desta para os adeptos, como são os hinos 

para os daimistas. Por isso, aqui predomina a tradição de conhecimento oral desses 

cânticos e da própria doutrina do grupo. O acesso e a memorização dessas chamadas 

fazem parte dos processos iniciáticos e hierárquicos dessa doutrina. Durante as sessões, 

também se escutam músicas, executadas em aparelhos de som, que tocam desde MPB, a 

new age, contendo mensagens espirituais, mantendo um cuidado com as palavras 

proferidas tanto nas músicas como nas falas. A UDV conta com quinze mil membros, 

espalhados em todas as regiões do País e exterior. O Santo Daime, a Barquinha e a 

União do Vegetal são as três grandes religiões que têm a ayahuasca como bebida 

sacramental, e dessas já surgiram novos movimentos, dissidências ou não. 
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1.1.3 Neo-ayahuasqueiros: reinventando tradições 

 

       Figura 6: Neo-ayahuasqueiros num ritual xamânico ou roda xamânica 

 

Fonte:http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/609944/pratica-permite-contato-com-

crencas-espirituais-ancestrais 

 

As religiões ayahuasqueiras brasileiras são formadas por um conjunto de 

grupos que congregam essa bebida; os grupos referidos são: Santo Daime, Barquinha, 

União do Vegetal e as dissidências desses grupos. É importante ressaltar que, embora a 

ayahuasca seja utilizada por vários povos, principalmente da América do Sul, as 

religiões instituídas que fazem o uso ritual da bebida surgem especificamente no Brasil. 

Partindo do surgimento dessas religiões surgem dissidências delas. Podemos dizer que a 

Umbamdaime é um movimento de dissidência do Santo Daime; esta prática religiosa 

agrega elementos da Umbanda, porém, mantendo também elementos da doutrina do 

Santo Daime como o uso ritual da ayahuasca. Há grupos como o Centro de Cultura 

Cósmica
20

 (CCC), fundado por Mestre Francisco Souza de Almeida (15/04/1944 – 

21/12/1999), que faz uma bricolagem da tradição do Santo Daime com a da União do 

Vegetal; tal bricolagem é definida pelos adeptos como “trabalho de Unificação”. 

                                                           
20

Estas informações sobre o Centro de Cultura Cósmica estão no site da antropóloga Beatriz Labate: 

http://www.bialabate.net/news/o-centro-de-cultura-cosmica. Inclusive, há no aqui no Rio Grande do 

Norte, mais especificamente em Tibau do Norte, próximo ao estado do Ceará, uma dissidência do CCC; o 

nome do núcleo é Sociedade Espiritual Divina Luz Nossa Senhora da Conceição. 
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Em sua dissertação de mestrado A Reinvenção do Uso da Ayahuasca nos 

Centros Urbanos (2004), Beatriz Labate faz um estudo de grupos que usam a ayahuasca 

em rituais que rompem com as religiões ayhuasqueiras tradicionais. Esses grupos se 

encaixam em categorias como nova consciência religiosa ou Nova Era que foram 

criadas por autores como Luiz Eduardo Soares e Carmuça. Como observa Labate, 

através das interpretações de Soares, a nova consciência religiosa pode ser definida da 

seguinte maneira: 

 

Ele o definiu como um tipo de experimentalismo cultural e religioso, 

um revivaldo interesse intelectual, político e existencial pelas 

“terapias, disciplinas esotéricas ou práticas alternativas” por camadas 

médias intelectualizadas das grandes metrópoles urbanas (SOARES, 

1994, p. 122). 

[...] 

De acordo com autor, existe uma forte correspondência entre a 

modernidade e a nova consciência religiosa. A modernidade 

caracteriza-se pelo deslocamento da religião, onde o compromisso 

religioso seria, nas suas palavras, mais um exercício de opção da 

subjetividade pessoal (LABATE, 2004, p. 85). 

 

Já o termo Nova Era, definido pelo pesquisador Carmuça, pode ser entendido 

da seguinte forma como nos mostra Labate: 

De acordo com o autor, a Nova Era é uma inspiração oriental do ramo 

do hinduísmo. Algumas das suas propriedades gerais são o seu 

fundamento no “holismo”, no “místico”, a ideia (oriental) de que 

“tudo é um” e de que “o espírito é o interior de todas as coisas” 

(1996). A linguagem Nova Era é mais cheia de símbolos, sensibilidade 

e poesia mística do que de teoria, discursos filosóficos explicativos ou 

teologias. Conforme Camurça, este movimento caracteriza-se por um 

sincretismo, por um estilo de intinerância, de errância pelas religiões, 

uma adesão religiosa instável, aproveitando tudo que há de “bom nas 

religiões” para “compor” uma religiosidade experiencial individual”. 

De acordo com o autor, os adeptos da Nova-Era costumam defender 

uma unidade transcendental das religiões, que não seriam nada mais 

do que reflexos e fragmentos de uma única religião (LABATE, 2004, 

p. 85). 

 

Essas são algumas das referências utilizadas pela autora para contextualizar o 

universo dos grupos que ela denomina de neo-ayahuasqueiros. Estes fazem uma 

interligação com as novas redes urbanas, como por exemplo, as neoxamânicas e as 

redes terapêuticas. Segundo Labate: 

Neo-ayahuasqueiros formam assim uma interseção entre as redes que 

compõem o universo da Nova Era e as suas matrizes, de um lado, e as 



46 
 

 
 

religiões ayahuasqueiras “tradicionais”, de outro. Tal posição gera 

uma configuração sui generis, rica em simbolismos e práticas. Esta é 

justamente a especificidade do caso brasileiro de uso urbano de 

psicoativos de origem indígena: os usos modernos e urbanos da 

ayahuasca aqui, diferentemente por exemplo dos Estados Unidos com 

a sua própria tradição de consumo de drogas em geral por jovens de 

classe média, têm como referência central, mesmo quando se propõem 

à autonomia, os usos adotados pelo Santo Daime e pala UDV, tidos 

por eles como  portadores da “tradição milenar de consumo da 

bebida”. As matrizes ayahuasqueiras brasileiras tradicionais possuem 

uma hegemonia simbólica e concreta, pois o acesso à bebida está em 

grande medida mediado por essas religiões (LABATE, 2004, p. 88). 

 

Creio que é importante lembrar que essa categoria de neo-ayahuasqueiros 

aparece pela primeira vez nessa dissertação de Bia Labate (2004), Reinvenção do Uso 

da Ayahuasca nos Centros Urbanos. Neste pesquisa, a autora analisa as formas de 

emergência das novas modalidades de consumo da ayahuasca dentro dos centros 

urbanos, partindo de um intenso trabalho etnográfico realizado na cidade de São Paulo. 

Dos muitos usos da bebida encontrados por Labate podemos destacar: uso da ayahuasca 

por grupos de teatro; ayahuasca com meditações Osho; ayahuasca para recuperação de 

moradores de rua; para músicos; para a realização de terapias corporais; ayahuasca em 

consultórios terapêuticos; vivências ou terapias coletivas com ayahuasca; uso da 

ayahuasca dentro do candomblé; ayahuasca ligada à terapia de florais; neoxamanismo 

dentro do CEFLURIS e neoxamanismo com outras plantas alteradoras dos estados de 

consciência (LABATE, 2004). 

Essas novas modalidades de usos da ayahuasca, a sua consequente reinvenção 

dentros de grandes centros urbanos e emergência dos neo-ayahuasqueiros, estão 

diretamente atrelados a um desdobramento do processo de expansão das religiões 

ayahuasqueiras brasileiras paras metrópoles do Brasil. Contudo, em se tratando de 

termos globais, este fenômeno está ligado com um determinado tipo de religiosidade 

que é característica dos centros urbanos, a chamada nova consciência religiosa. 

Nesse movimento de nova consciência religiosa o universo da Nova Era é 

central. No intuito de problematizar a relação entre a nova consciência religiosa e o 

universo Nova Era, Labate dialoga com as pesquisas de Magnani (1999) sobre as 

práticas neo-esotéricas na cidade de São Paulo; o trabalho de Camurça (1996), que 

define o movimento Nova Era como um tipo de religiosidade de caráter difuso 

fundamentada em um princípio holista, caracterizado pelo sincretismo e pela errância 

pelas religiões; o estudo de Amaral (2000) sobre a espiritualidade Nova Era que gira 
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em torno do conceito de sincretismo em movimento, o qual consiste no deslocamento, na 

circulação e no fluxo de identidades; e a pesquisa de Tavares (1998), que propõe a 

noção de rede terapêutica alternativa para compreender o que diagnosticou como uma 

tendência crescente de terapeutização a partir da década de 1980. A partir dessas 

referências, Labate descreve o fenômeno da nova consciência religiosa como um 

universo amplo e difuso, cuja emergência está estreitamente vinculada à própria 

modernidade, na medida em que é composta por redes de relações, pela circulação de 

conhecimento e práticas distintas. 

Dentro desse cenário, os neo-ayahuasqueiros fazem uma espécie de 

interligação com as novas redes urbanas, tais como as neo-esotéricas e neo-terapêuticas, 

que vêm conquistando sua própria independência dentro do universo da Nova Era. No 

entanto, por outro lado, estes grupos apresentam uma filiação às organizações 

ayahuasqueiras tradicionais, sendo que os neo-ayahuasqueiros formam uma interseção 

entre as redes urbanas e as religiões ayahuasqueiras tradicionais. Labate observa que os 

usos urbanos da ayahuasca desenvolvem uma síntese das religiões ayahuasqueiras junto 

com elementos da Nova Era, contudo, vivem numa tensão entre rejeitar os modelos 

tradicionais de consumo da bebida, só que sem se vincular as concepções e estigmas 

vinculados ao uso de "drogas". É nesse contexto que novos tipos de rituais vão sendo 

criados, não só rituais como referenciais filosóficos, existências, terapêuticos e 

religiosos, de maneira discursiva e simbólica. 

Desse modo, os neo-ayahuasqueiros são descritos por Labate como novos 

agentes que integram o que é chama de rede urbana de consumo da ayahuasca. Nessa 

rede há uma grande circulação de informações, conhecimentos, pessoas e substâncias. 

Mesmo havendo uma tensão simbólica com os grupos tidos como tradicionais, os neo-

ayahuasqueiros se inserem, segundo Labate, dentro do campo ayahuasqueiro brasileiro, 

na medida em que os conflitos que fazem parte da dinâmica interna e das disputas de 

poder em que se inserem, reforçam e explicitam seu pertencimento simbólico e material 

a uma determinada posição dentro do grupo. Os neo-ayahuasqueiros emergem no debate 

acadêmico, portanto, como novos personagens, agentes situados nos grandes centros 

urbanos que desenvolvem - a partir de uma apropriação de elementos do movimento 

Nova Era, dentre outras referências - novas modalidades de consumo da bebida que 

abarcam desde o uso terapêutico ao artístico. 

As novas interpretações das práticas rituais com a ayahuasca que esses grupos 

promovem como bem podemos perceber na afirmação acima da autora, não ficam 
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totalmente desvinculadas das religiões tradicionais. Isso pelo fato de, para que se tenha 

acesso à bebida, na grande maioria dos casos, é necessário recorrer as religiões 

ayahuasqueiras tradicionais. 

O movimento dos neo-ayahuasqueiros está reverberando aqui na cidade de 

Natal. Temos conhecimento de que existem pelo menos três núcleos que podem se 

encaixar nessa categoria. Estes grupos são: Casa Aho, dirigido por Costa Rebelo e 

Nicole Passos; Céu Nossa Senhora da Conceição, dirigido por Bernadete e a casa 

Caminho do Sol, dirigido por Rômulo Angélico, que é um núcleo de Jurema mas que 

realiza exponencialmente rituais com a consagração da ayahuasca. Há ainda um outro 

grupo que começou suas atividades em 2014, o Núcleo Ayahuasqueiro Família da Luz, 

que tem como dirigentes Hebert e Álvaro. Isso apenas na cidade de Natal, pois, como   

citado acima, ainda há o Sociedade Espiritual Nossa Senhora da Conceição, que em 

minha opinião, se encaixa na categoria neo-ayahuasqueiro. 

Percebe-se que está havendo um grande circuito neo-ayahuasqueiro na cidade 

de Natal. Creio que de 2012/2013 até o momento é que esses grupos começam a se 

formar. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos centros citados acima, a saber, a 

Casa Aho e o Céu de Nossa Senhora da Conceição. O Céu de Nossa Senhora da 

Conceição conheci em 2014; nesse ano fiz duas visitas a esse centro. A Casa Aho é o 

centro que mais conheço, já que frequento desde final de 2013 começo de 2014. Ambos 

os centros ayahuasqueiros fazem rituais com a ayahuasca e o rapé indígena
21

. 

                                                           
21

O rapé indígena é diferente do rapé ocidental, tanto em sua forma de fabricação quanto na sua maneira 

de consumi-lo. Algumas tribos indígenas produzem o seu próprio rapé. Nessa produção pode-se adicionar 

plantas que contém DMT (N-N, dimetriltriptamina), substância presente também na composição da 

ayahuasca, tais como o yopo e o paricá, o que faz com que o rapé indígena tenha um efeito parecido com 

o da ayahuasca. O rapé é utilizado por várias etnias da floresta amazônica e pode ser consumido durante 

um ritual ou não; entretanto, é notável que o rapé é utilizado em conjunto com a ayahuasca em 

praticamente todo ritual que se consagre a bebida. 
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1.1.4 Santo Daime: Fundação e consolidação do culto por Raimundo Irineu Serra  

 

Figura 7: Raimundo Irineu Serra (Mestre Irineu), fundador do Santo Daime 

 

Fonte: http://libertedusantodaime.free.fr/shamansdrum/index.php?page=ro16 

 

É do contato com essa tradição do xamanismo indígena/caboclo que Raimundo 

Irineu Serra cria uma prática ritualística de uso dessa bebida, trazendo novos 

significados para vários elementos da cultura vegetalista. Vamos abordar alguns 

aspectos da vida deste homem que se tornou um personagem mítico para os seguidores 

do Santo Daime. 

Raimundo Irineu Serra é descrito na literatura como um homem negro, com 

uma estatura alta (mais de dois metros de altura) e de porte físico forte, nascido no dia 

15 de dezembro de 1892, em São Vicente de Férrer, no Maranhão, e morreu em 6 de 

julho de 1971, em Rio Branco, Acre. Ele sai de sua terra natal possivelmente após um 

momento de impulsividade durante um conflito familiar e também porque ele vivia 

numa realidade onde não tinha muitas escolhas, sem perspectivas de um bom futuro. 

Segundo nos relata Paulo Moreira e Eduward Macrae em sua obra Eu Venho de Longe: 

Mestre Irineu e seus Companheiros (2011), o motivo de sua saída de São Vicente Férrer 

é atribuído a três fatores: o namoro com a prima, o conselho do tio e uma briga num 

“tambor de crioula”. É possível que todas essas versões tenham sua razão e nenhuma 

delas exclui a outra (LABATE; PACHECO, 2004); (MOREIRA; MACRAE, 2011). 

Irineu Serra migra para Amazônia ocidental em 1912 junto com o fluxo de 

pessoas que vinham para a região atraídas pela fama de que seria fácil ganhar dinheiro 

com a extração do látex. Nesses anos em que Irineu trabalhou na floresta, tanto com 
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atividades relacionadas à extração do látex quanto como de soldado na Comissão de 

Limites para a demarcação do então futuro estado do Acre, ele aprofundou os seus 

conhecimentos a respeito da população cabocla local e da sua cultura. Conheceu os rios, 

a floresta, as diversas localidades indígenas e seringais, numa época em que as maiores 

cidades da região eram apenas pequenos vilarejos no meio da mata (MOREIRA; 

MACRAE, 2011). Também travou contato com os índios dos grupos Caxinawá 

brasileiros e peruanos, que, na época, já estavam em acelerado processo de assimilação 

dos valores das culturas hegemônicas desses países (MACRAE, 1992). 

Logo após Irineu Serra sair da Comissão de Limites o mais provável é que ele 

exercesse a função de regatão ou ajudante de regatão, ao contrário dos depoimentos 

existentes em que dizem que este foi seringueiro. Nessa mesma época diz-se que ele 

chegou ao vilarejo de Brasiléia em 1914 e logo conheceu os irmãos, Antônio Raimundo 

Costa e André Avelino Costa, conterrâneos do Maranhão. Antônio trabalhava de 

regatão, de modo que essa informação reforça a versão dos autores Moreira e Macrae de 

que Irineu trabalhou nesse ofício, possivelmente como ajudante de Antônio 

(MOREIRA; MACRAE, 2011). Foi nessa mesma época que Irineu Serra tem contato 

com a bebida ayahuasca. Depois que conhece os irmãos Costa, através destes indivíduos 

ele conhece a bebida na região de Cobija, na Bolívia. Os relatos colhidos por Monteiro 

da Silva e pelo antropólogo Fernando de La Roque Couto indicam que certo 

ayahuasqueiro peruano, conhecido como Dom Crescêncio Pizango, cujos 

conhecimentos eram atribídos a um rei inca de nome Huascar, foi quem inicialmente 

convidou Antônio Costa a tomar a bebida; foi Antônio que apresentou a bebida a Irineu 

Serra (MACRAE, 1992). Esse ayahuasqueiro certamente fazia sessões com a bebida 

onde eram feitas as mesmas práticas dos vegetalistas. Digo isso porque, como vimos 

anteriormente, os índios e mestizos da região amazônica herdaram de seus antepassados 

essas práticas que foram disseminadas por toda a floresta, sendo que cada uma tem sua 

idiossincrasia não sendo todas elas homogenias. 

Creio que é de extrema importância ressaltar que as sessões com o curandeiro 

Pizango podem ter ocorrido dentre 1914 e 1916 nos arredores de Brasiléia, Cobija e nos 

seringais do Peru. Foi nesse mesmo período que os irmãos Costa, juntamente com 

Irineu, fundaram o Círculo de Regeneração e Fé (CRF), que foi possivelmente inspirado 

pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento - CECP. Esse centro 

ayahuasqueiro agregava entre seus frequentadores uma maioria negra, incluindo o 

presidente, Antônio Raimundo Costa, seu irmão, André Avelino Costa, o próprio Irineu, 
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José Marajó, Francisco Bastos e o “Crioulo”, todos maranhenses (MOREIRA; 

MACRAE, 2011). As reuniões do CRF seguiam algumas datas do calendário cristão, 

além de ocasionalmente também serem realizados às quartas-feiras. As reuniões por 

muito tempo eram itinerantes para evitar a perseguição policial. Foram muitas às vezes 

em que eram realizadas em clareiras, casas de amigos seringueiros, ou outros lugares 

que fossem mais reservados proporcionando assim certa segurança contra as 

perseguições dos policiais. O centro ayahuasqueiro sofria uma grande perseguição 

policial provavelmente por se visto pelas autoridades como uma comunidade de negros 

curandeiros que usavam “substâncias venenosas”. As sessões do CRF tinham fortes 

características espíritas e nelas recebiam-se comunicações de entidades que se 

identificavam com títulos de príncipes, princesas, rainhas, reis e marechais. O CRF 

parece ter funcionado de 1916 a 1943, e tudo indica que suas reuniões foram suspensas 

entre 1926 e 1936, mas não há dados suficientes para assegurar com veemência as 

razões para tal episódio. Moreira e Macrae (2011) acreditam que o fechamento do 

centro tenha ocorrido devido às perseguições policiais
22

. 

A iniciação ayahuasqueira de Mestre Irineu é cheia de histórias um tanto 

míticas. Segundo Moreira e Macrae (2011), os depoimentos sobre este episódio é 

envolto de uma aura pejorativa e estigmatizante que era associada à bebida, e que lhes 

foi transmitida antes dele conhecer a ayahuasca. É ainda dito por esses antropólogos que 

os relatos da iniciação de Mestre Irineu mostram que os grupos desses ayahuasqueiros 

tinham práticas voltadas ao satanismo. Portanto, é preciso que tal conceito sobre essas 

práticas seja revisado, sabendo que os preconceitos vigentes voltados a qualquer prática 

cultural ou religiosa que não fosse da cultura cristã dominante, era tida como de cunho 

satanista. Desse modo, Moreira e Macrae concluem que a falta de familiaridade com a 

cultura vegetalista tenha fomentado preconceitos tanto entre os participantes dessas 

cerimônias promovidas por curandeiros locais da floresta quanto entre aqueles que até 

hoje reproduzem relatos ao seu respeito. Possivelmente, ao invés de “demônio”, o que 

se invocavam em tais cerimônias ayahuasqueiras eram entidades “caboclas” ou 

indígenas, desconhecidas por Irineu e seus colegas.   

Nas suas primeiras experiências com a ayahuasca Irineu Serra teria tido visões 

de lugares distantes, como a sua terra natal, o Maranhão, Belém do Pará e outras 
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Sobre as perseguições feitas contra o CRF é importante destacarmos um fato: nessa época estava em 

vigência uma política de repressão à feitiçaria, baseada no decreto de 11 de outubro de 1890, que 

introduzira no Código Penal os artigos 156, 157 e 158, referentes a prática ilegal da medicina, da magia, 

além de proibir o curandeirismo e o uso de “substâncias venenosas” (MACRAE, 1992, p. 65). 
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localidades. Porém, a principal visão que ele teve foi de uma entidade feminina, que se 

identificou como Clara, e que veio a ser associada com Nossa Senhora da Conceição, ou 

com a Rainha da Floresta. Após algumas aparições dessa entidade, que lhe passava 

várias instruções espirituais, Irineu se embrenhou na mata onde ficou oito dias
23

 

tomando ayahuasca, sem conversar com ninguém, evitando especialmente mulheres, 

pois as instruções da Rainha da Floresta eram de que ele não deveria vê-las e nem 

pensar a respeito (MACRAE, 1992). Também é relatado outro evento de sua iniciação 

quando ele tem uma visão da lua se aproximando dele, trazendo em seu centro uma 

águia. Nessa visão aparece a Nossa Senhora da Conceição, Clara ou a Rainha da 

Floresta, que vinha lhe “entregar os seus ensinos”. Essa visão, ou miração como 

chamam os adeptos da doutrina, que é um dos efeitos da bebida, é muito importante 

para o desenvolvimento do trabalho de Mestre Irineu e passa a constituir o tema de seu 

primeiro hino, além de disponibilizar um dos principais símbolos do culto do Santo 

Daime, em que a lua representa a ideia de que essa doutrina foi ensinada pela Virgem 

Mãe e a águia expressa o grande poder de visão que é dado aos que seguem essa 

doutrina
24

. 

Outro símbolo importante na doutrina do Santo Daime é a Cruz de Caravaca 

(cruz de dois braços). Esse é um dos símbolos centrais do culto de Mestre Irineu. Ele 

agrega esse símbolo com a denominação de Cruzeiro, e hoje em dia, é obrigatório que 

                                                           
23

Os depoimentos de antigos seguidores de Irineu Serra sobre esse episódio apresentam algumas 

inconsistências que não nos oferece uma resposta objetiva. Segundo Moreira e Macrae, a maior parte 

afirma que duraram oito dias, período em que Mestre Irineu se embrenhou na mata fazendo sua dieta com 

ayahuasca conforme as instruções dadas a ele pela entidade, a Rainha da Floresta. No entanto, há relatos 

em que se fala que ele ficou onze ou seis dias (MOREIRA; MACRAE, 2011, p.  100). 
24

 

O símbolo que estamos descrevendo aqui é a estrela de Davi de seis pontas. A estrela de Davi representa, 

para os adeptos do culto, um sinal de que a pessoa está querendo entrar para o batalhão da Rainha da 

Floresta ou o Exército de Juramidam. Isso significa que a pessoa está se oficializando como parte 

integrante do culto. Tal episódio é chamado de fardamento e é um ritual que acontece apenas nos 

trabalhos de Hinários ou Festivais (Dia de Reis, São José, São João, Natal, Virgem da Conceição e Ano 

Novo). Na estrela de seis pontas tem uma águia pousando sobre a lua, que representa o simbolismo da 

miração de Irineu. Esse símbolo escolhido por Mestre Irineu foi possivelmente inspirado no símbolo do 

Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. O símbolo dessa instituição é composto por dois triângulos 

entrelaçados de forma harmônica e, em cima da estrela formada pelos triângulos há quatro letras em 

hebraico, que simboliza as quatro letras do nome de Deus (IOD-HÊ-VÔ-HÊ). Além dos caracteres e da 

estrela, o símbolo é composto por um par de asas saindo da estrela. Tal símbolo representa a expressão de 

diferentes conceitos esotéricos do CECP. Dessa forma, os dois triângulos cruzados que formam a estrela 

de seis pontas significam o equilíbrio universal entre a fé e a razão, o feminino e o masculino, e entre o 

físico e o astral. As asas significam a vibração mental do pensamento em Deus (IOD-HÊ-VÔ-HÊ). O 

símbolo do CECP, segundo os autores Moreira e Macarae, permite que façamos algumas especulações 

sobre as possíveis associações feitas por Mestre Irineu ao formalizar o uso da estrela de seis pontas. As 

asas nas laterais do símbolo do CECP talvez tenha se transformado na águia que Mestre Irineu colocou 

dentro da estrela. A diferença mais importante seria a troca do símbolo da cruz dentro da estrela do CECP 

pela lua (MOREIRA; MACRAE, 2011, p.  324). 
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se tenha esse símbolo no local onde são realizados os cultos, e é mais um importante 

esteio simbólico à cristianização das antigas tradições ayahuasqueiras. Essa versão da 

cruz de Cristo, que não é comum nos rituais católicos, era muito conhecida pelo povo 

amazônico no início do século XX e já era utilizada por muitos xamãs do vegetalismo 

mestiço. O seu simbolismo esotérico remontaria ao seu aparecimento mágico na região 

da Murcia, na cidade de Caravaca, Espanha. Não se sabe quando Mestre Irineu veio 

adotar o uso da Cruz de Caravaca nos rituais do Santo Daime, porém, ele talvez a tenha 

conhecido no começo de sua iniciação com a ayahuascanas sessões dos vegetalistas 

mestiços na fronteira com o Brasil e o Peru. Ou então, é possível que ele a tenha 

conhecido através do livro A Cruz de Caravaca – Tesouro de Orações, e a partir de 

então tenha considerado esse símbolo como bom para o seu culto ayahuasqueiro 

esotérico (MOREIRA; MACRAE, 2011). 

 

Figura 8: Santo Cruzeiro ou Cruz de Caravaca do Céu da Arquinha, símbolo 

importante na doutrina do Santo Daime, está presente em todos os centros do ICEFLU 

 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Mestre Irineu vai criando o seu modo de tomar ayahuasca. Com as instruções 

que ele vai recebendo da Rainha da Floresta, começa a sistematizar todo um ritual para 

se tomar e até de fazer a bebida. É nesse momento que ele rebatiza a bebida de 

ayahuasca para “Daime”. Esse nome faz alusão às preces feitas à própria bebida onde 
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eram invocados dizeres tais quais: “dai-me fé, dai-me saúde, dai-me luz, dai-me amor”. 

Essa mudança de nome talvez refletisse um desejo de evitar conotações pejorativas que 

eram atribuídas a elementos culturais associados às tradições indígenas ou caboclas. 

Desse modo, não deixando de lado o seu aspecto mítico, a mudança do nome ayahuasca 

para “Daime”, de “borracheira” (efeito da bebida) para “afluído”, e de Marirí (o cipó) 

para “Jagube” e de mescla ou Chacrona (a folha) para “Rainha”, dava mais 

respeitabilidade e proteção ao grupo (MOREIRA; MACRAE, 2011). 

Quando Mestre Irineu sai de Brasiléia ele vai para Rio Branco. Nesta cidade 

ele entra na força policial, onde atua na defesa do território do Acre. Também é nesse 

local que ele conhece Manuel Fontenele de Castro que vira um grande amigo e aliado 

seu. Eles formam uma grande amizade e no decorrer dela, Fontenele de Castro, que 

chegou a ser governador do Acre, ajudou Irineu a construir a sua comunidade religiosa. 

É importante destacarmos que Mestre Irineu tinha várias alianças com políticos da 

região de Rio Branco, e isso com certeza favoreceu com que sua comunidade fosse 

desenvolvida sem maiores transtornos com as autoridades. No dia 26 de maio de 1930, 

Mestre Irineu juntamente com Zé das Neves, Terto e talvez sua companheira, D. 

Francisca, realizaram a primeira sessão aberta com Daime. As primeiras sessões eram 

de concentração e consistia em tomar Daime e fazer silêncio durante uma hora e meia. 

Em tais sessões, Mestre Irineu costumava fazer os “chamados”, que eram melodias 

assobiadas ou cantadas em solo, com o objetivo de invocar seres espirituais para 

resolver alguma questão urgente ou curar alguma doença dentre os que estavam 

presentes. Acredita-se que a maioria dos chamados de Mestre Irineu foram “recebidos” 

quando ele ainda estava em Brasiléia; essas invocações são bastante semelhantes com as 

canções ou ícaros dos vegetalistas, inclusive pelo fato de vários deles não terem letras, 

consistindo apenas de melodias assobiadas. 

Quando a sua comunidade estava mais ou menos consolidada, na década de 

1940, com a influência do então governador do Acre, Guiomard dos Santos, Mestre 

Irineu obteve a doação da Colônia Custódio Freitas na Colocação Espalhado, que se 

localizava na zona rural de Rio Branco, cujas terras foram divididas entre as famílias 

que frequentavam os cultos. Logo quando chega a sua nova terra se instala numa 

pequena casa de pachiúba com sua então esposa D. Raimunda e seu filho de criação 

Paulo Serra. Também é nesse momento que é trocado o nome Colocação Espalhado 

para Alto da Santa Cruz As terras foram divididas informalmente entre mais de quarenta 

famílias e eram exploradas em sistema de mutirão, muito comum na região, e que 
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possibilitavam uma produção agrícola suficiente para o sustento de todos. O grupo sai 

da Vila Ivonete, antigo local onde eram realizados os cultos que ficava na periferia da 

cidade de Rio Branco, para uma área mais afastada. Foi providencial essa mudança de 

localização para a comunidade, pois a Vila Ivonete logo virou um bairro populoso. 

Agora em um local maior, Mestre Irineu pôde acolher vários novos seguidores que não 

tinham terra e pôde também se preservar de outro possível aumento populacional em 

seu entorno, além de ter terra suficiente para desenvolver mais livremente os seus 

trabalhos religiosos, que necessitavam de certa privacidade (MOREIRA; MACRAE,   

2011). 

Em sua nova sede, após alguns anos já estabelecidos no local, Mestre Irineu e 

seus seguidores se filam ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento (CECP). A 

efetivação dessa filiação acontece em 27 de maio de 1963. No início, Mestre Irineu 

propôs que o nome do núcleo fosse “Centro Livre” (que por sinal era o segundo nome 

informal criado por ele para designar o Santo Daime, já que o primeiro era “Centro da 

Rainha da Floresta”). Tal nome fora recusado pela direção do CECP que tem sede na 

capital da cidade de São Paulo, e devido à recusa desse nome foi adotado outro que foi 

“Centro de Irradiação Mental Tattwa Luz Divina”, nome proposto pela sede da 

instituição. Sua filiação ao CECP não durou muito tempo devido a divergências em 

relação às práticas religiosas feitas por Mestre Irineu que não eram tão condizentes com 

as práticas dessa instituição. As práticas religiosas que não eram tão aceitas pelo CEPC 

são principalmente relacionadas à ingestão da ayahuasca. Portanto, a parceria do centro 

de Mestre Irineu com o CECP durou até o final de década de 1960 e, após o seu 

desfilamento, o centro de Mestre Irineu abandona o título de Centro de Irradiação 

Mental Tattwa Luz Divina que fora usado cerca de sete anos, adotando outro nome que 

já havia sido proposto como um nome alternativo para o centro que era: Centro de 

Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU). Tal nome foi adotado oficialmente após a 

instituição ter obtido seu registro (o CNPJ da instituição) no ano de 1971 (MOREIRA; 

MACRAE, 2011). 

Após a morte de Mestre Irineu em 6 de julho de 1971, há uma grande disputa 

entre os membros de sua comunidade para ver quem ficaria na liderança do grupo. É 

dito pelos discípulos mais antigos de Mestre Irineu que ele tinha nomeado Leôncio 

Gomes para ser o seu sucessor, para presidir a comunidade já que ele era o membro 

mais antigo desta. Porém, a uma parcela da comunidade que não se conforma com a 

liderança de Leôncio Gomes. Dentre essa parcela dos que estavam contra a liderança 
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dele, estavam Sebastião Mota de Melo e algumas pessoas que moravam na mesma 

localidade que ele, como sua esposa Rita Gregório, e que tinham uma simpatia por ele e 

sua família. Sebastião Mota de Melo sai da comunidade de Mestre Irineu, alegando que 

era contra os princípios de Leôncio Gomes, e juntamente com ele saem mais umas 100 

pessoas, que o acompanham até as suas colônias de terras chamadas de Colônia Cinco 

Mil. Nessa época, no ano de 1974, Sebastião Mota “recebe” o hino “Sou Eu”, cujo 

conteúdo, na sua interpretação, afirma que é a ele que o Mestre estaria entregando a 

continuidade de sua missão (GROISMAN, 1989). É lá que Sebastião Mota fica fazendo 

os seus rituais com o Daime, inspirado pelas práticas de Mestre Irineu, e que irá receber 

centenas de pessoas que estariam interessadas em conhecer a bebida e a sua 

comunidade. 

  Atualmente quem comanda a igreja fundada por Irineu Serra é a Peregrina 

Gomes Serra; está é viúva de Irineu e se auto intitula como "dignatária" do Alto Santo e 

dos ensinamentos de Irineu Serra. 

 

1.2  EXPANSÃO DA DOUTRINA POR SEBASTIÃO MOTA DE MELO 

 

Figura 9: Sebastião Mota de Melo (Padrinho Sebastião) 

 

Fonte: https://pedraosd.wordpress.com/. 

 

Conhecido como Padrinho Sebastião pelos atuais adeptos da doutrina do Santo 

Daime, Sebastião Mota de Melo foi o  expansor dessa doutrina.  Os seus hinários, “O 

Justiceiro” e “Nova Jerusalém” constituem parte de sua obra espiritual e são muito 

considerados entre os daimistas  pelos atuais adeptos da doutrina do Santo Daime, nasce 
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no Amazonas, numa cidade do interior desse estado chamada Eurinepé, em 7 de outubro 

nasce no Amazonas, numa cidade do interior desse estado chamada Eurinepé, em 7 de 

outubro de 1920, num seringal às margens do rio Juruá e morre no Rio de Janeiro no dia 

20 de janeiro de 1990. Desde cedo, ainda na sua infância, Sebastião Mota já 

demonstrava que tinha propensão para fazer viagens astrais e ter visões dos seres da 

floresta. Começa a sua carreira de curador no vale do Juruá e se desenvolve 

mediunicamente na doutrina Espírita pelo intermédio de seu compadre Oswaldo que era 

kardecista. Vai para Rio Branco com sua família em 1957 e começa atender doentes 

dentre as pessoas da própria família e de fora também. 

No início dos anos 1960, vivendo no Acre, Padrinho Sebastião adoece 

gravemente do fígado e procura a ajuda de médicos de toda região, mas não encontra 

nenhum tratamento eficaz para se curar.  Então ele fica sabendo de um grande curador 

perto de Rio Branco e vai tentar achá-lo. No ano de 1965 ele chega ao Alto Santo, 

comunidade do Mestre Irineu, desenganado pelos médicos (GROISMAN; 1989). 

Quando Padrinho Sebastião toma o Daime das mãos do Mestre Irineu, logo sente o 

efeito e cai no chão. Lá ele fica por um bom tempo, e segundo ele, o que ocorreu na 

ocasião foi que vieram alguns seres espirituais e fizeram um tipo de cirurgia em seu 

corpo astral. Nessa cirurgia os seres retiraram de seu corpo os males que vinham o 

incomodando. Após o evento, Sebastião Mota torna-se discípulo do Mestre Irineu e 

segue aprendendo tudo sobre a doutrina. 

Depois de vários anos seguindo Mestre Irineu, Padrinho Sebastião sai da 

comunidade do Alto Santo após a “passagem
25

” do líder. Saindo de lá ele fica fazendo 

trabalhos com o Daime na sua gleba de terras chamadas de Colônia Cinco Mil. Isso 

acontece no início da década de 1970. É importante ressaltarmos que, nessa mesma 

época, atraídos pelas notícias da existência da Colônia Cinco Mil, que era um conjunto 

pequeno de lotes autônomos ocupados por Padrinho Sebastião e seus seguidores, 

chegaram ao local jovens andarilhos, que faziam parte da cultura hippie instalada no 

Brasil e na América Latina. Vinham de grandes centros urbanos e estavam curiosos com 

o relato sobre o uso do Daime na região. A inserção desses indivíduos no grupo provoca 

uma grande redefinição dos valores até então praticados e inaugura uma ideologia de 

comunidade, a abolição da propriedade individual e a criação de uma comunidade 

igualitarista. Os valores cristãos de caridade e igualdade estavam sendo colocados em 
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Termo de cunho espírita utilizado pelos daimistas para identificar quando um indivíduo morre. 
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prática, onde tudo seria de todos, e o trabalho passa a ser coletivizado, a produção passa 

a ser administrada pelas lideranças, obedecendo a regras de reciprocidade mais 

elementares no que diz respeito à distribuição e à satisfação das necessidades de cada 

família (GROISMAN, 1989). 

A comunidade religiosa de Sebastião Mota vai cada vez mais ganhando corpo 

ao longo do tempo, ou seja, vão chegando novas pessoas que se interessam em se 

estabelecer nela. Com o aumento da população da comunidade, e eventualmente com o 

aumento da cidade de Rio Branco que surte efeito na Colônia Cinco Mil, Padrinho 

Sebastião resolve mudar a sede de sua comunidade religiosa para dentro da floresta. 

Nesse momento Sebastião Mota sente necessidade de regulamentar a sua comunidade 

como uma instituição religiosa. Surge então o CEFLURIS (Centro Eclético da Fluente 

Luz Universal Raimundo Irineu Serra) fundado na Colônia Cinco Mil no ano de 

1974(GROISMAN, 1989).. 

Em 1980 muda-se para o seringal Rio do Ouro próximo a Boca do Acre, estado 

do Amazonas. Nesse local um grupo de 250 pessoas ocupou uma área de 13 hectares e 

essa experiência durou cerca de dois anos. No ano de 1983 resolvem-se mudar para uma 

terra cedida pelo INCRA na beira do igarapé Mapiá, afluente do Rio Purus, localizado 

no município de Pauiní, Amazonas. Foi nesse local que foi fundada a igreja e 

comunidade do Céu do Mapiá, que fora organizado inicialmente sob um sistema 

comunitário. Atualmente a organização coletiva, que depende da associação de 

moradores, continua central, porém o comunitarismo perdeu força, uma vez que o 

trabalho deixou de ser organizado de modo coletivo. Hoje o Céu do Mapiá é a atual 

sede do CEFLURIS
26

.  Os membros dessa instituição vêm de várias partes do Brasil e 

também do mundo. Há membros estrangeiros da primeira levada de andarilhos dos anos 

1970 e das mais recentes também (LABATE, 2004). 

Um fato interessante sobre a mudança da comunidade de Sebastião Mota para 

dentro da floresta é que, nessa mesma década de 1980, a utilização da ayahuasca atinge 

os grande meios de comunicação da época graças à publicação em jornais e revistas 

muito famosas. Na televisão o primeiro programa a mostrar a comunidade de Sebastião 

Mota foi o Documento Especial, exibido no ano de 1989 pela Rede Manchete. O 

programa foi filmado já no Céu do Mapiá e em uma igreja ligada ao próprio Mapiá. As 

                                                           
26

Atualmente as pessoas ainda conhecem a” igreja do Padrinho Sebastião” como CEFLURIS. Porém, 

atualmente os organizadores desta instituição se autodenominam como ICEFLU (Igreja do Culto Eclético 

da Fluente Luz Universal – Sebastião Mota de Melo). 
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reportagens desse período eram em sua maioria de cunho sensacionalista, sempre 

tratando o chá da ayahuasca como "droga alucinatória" o seus membros como sendo 

parte de "seitas exóticas"(ANTUNES, 2012). 

O Santo Daime também foi alvo de políticas públicas em todo o Brasil também 

na década de 1980. No ano de 1985, a ayahuasca foi incluída na lista de substâncias 

proscritas pelo órgão do governo federal DIMED (Divisão de Medicamentos do 

Ministério da Saúde), ficando nessa posição durante aproximadamente um ano. 

De acordo com os pesquisadores dessa área a proscrição da ayahuasca pelo 

governo federal fez com que o extinto COFEN (Conselho Federal de Entorpecentes) 

constituísse um grupo multidisciplinar, no ano de 1986, para que estes profissionais 

formados em diversas áreas fossem estudar a utilização da ayahuasca. Após alguns 

estudos realizados, em 1987 é publicado o Relatório Final do G.T Ayahuasca; nesse 

relatório os profissionais recomendam que a bebida fosse liberada para ser utilizada 

apenas para fins ritualísticos e religiosos (MACRAE, 2008 ). 

Este GT foi formado por seis estudiosos das áreas de: antropologia, 

farmácia/bioquímica, psiquiatria, serviço social e jurídica, contando também com 

representantes que fazem uso da ayahuasca. De todos os argumentos expostos no 

Relatório Final do CONAD, os que se destacam são: os princípios de liberdade religiosa 

e de proteção do Estado às manifestações culturais populares, indígenas e afro-

brasileiras, os quais são garantidos pela constituição, sendo vedados quaisquer tipos de 

utilização que não se enquadrem como "uso responsável da ayahuasca", entendido como 

estritamente religioso, excluindo, deste modo, a possibilidade de comercialização, a 

promoção turística a partir da utilização da bebida, ou sua utilização associada a 

substâncias psicoativas ilícitas. 

Atualmente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

deu início ao processo de avaliação de um pedido feito por representantes de alguns 

grupos ayahuasqueiros, os quais solicitam o reconhecimento do uso da ayahuasca como 

Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira. No texto apresentado ao IPHAN consta 

que as instituições em pauta tornaram-se parte indissociável da sociedade brasileira, 

ressaltando o papel dos mestres fundadores do Santo Daime, Barquinha e União do 

Vegetal por estabelecerem as bases doutrinárias para uma nova tradição religiosa, 

caracterizada por uma base sincrética e tipicamente amazônica. 

A expansão do Santo Daime por Sebastião Mota fez com que a doutrina se 

relacionasse com outras culturas. Isso fez com que as influências afro-brasileiras 
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ganhassem mais espaço dentro do culto. Quando o Santo Daime adentra nas grandes 

cidades dos centros urbanos do Brasil vai se aproximando mais de outras religiões, 

dentre elas a Umbanda. A partir de então o CEFLURIS vai mudando algumas práticas 

rituais incorporando mais elementos de outras religiões; dentre estes eles podemos 

destacar a prática da incorporação de espíritos em rituais específicos que é aceita por 

essa instituição. As vertentes mais ortodoxas do Santo Daime, como o Alto Santo e as 

igrejas simpáticas a este grupo, não veem com bons olhos essas práticas. 

Sobre essas alianças com outras religiões, principalmente a Umbanda, na 

dissertação Memórias do Santo Daime na Paraíba: Vinte Anos de Histórias ao Som e na 

Luz da Floresta (2014) a autora Dávila Nascimento nos esclarece como a Umbanda veio 

a se unir ao Santo Daime; vejamos esse trecho: 

 

Entre as conexões ou alianças que localizam o Santo Daime como um 

novo movimento religioso, está o processo histórico e fenomenológico 

que levou a inserção da Umbanda pelo Santo Daime. Nas pesquisas de 

Alves Júnior (2009) estão bem descritos e trabalhados com 

depoimentos dos envolvidos, e análise do contexto cultural trazendo a 

baila um importante capítulo da história dessa religião que resgata e 

influencia a reconfiguração e inserção da Umbanda, reunindo crenças 

e rituais a doutrina da floresta. Conforme o autor o culto daimista não 

apresenta características estanques e sim um continuumcultural e 

religioso. O autor apresenta o caso do Macumbeiro Ceará, e outras 

passagens históricas importantes e de forte influência no imaginário 

daimista da linha do Padrinho Sebastião. Movimentos esses ligados ao 

processo da expansão do culto da floresta quando entrou em contato 

na década de 70 com a geração da contracultura e expandiu essa 

religião cabocla para os grandes centros urbanos do Brasil e do 

exterior a partir da década de 80 (NASCIMENTO, 2014, p. 31). 

 

  Portanto, a partir do contato com a população dos grandes centros urbanos   

foi possível a inserção da Umbanda no Santo Daime; esta inserção fora marcada pelo 

episódio do encontro do Padrinho Sebastião com uma mãe de santo carioca, Arlete, 

conhecida como Baixinha. Esta se fardaria no Santo Daime junto com as pessoas que 

frequentavam o seu terreiro (NASCIMENTO, 2014). A pesquisadora Dávila 

Nascimento conta como aconteceu o episódio em que o Padrinho Sebastião 

institucionaliza a entrada da Umbanda no Santo Daime: 

Quando Sebastião visitava o Rio de Janeiro, em um ritual chamado 

trabalhos de Estrela, com daimistas e umbandistas num corpus só de 

acordo com a leitura religiosa dos participantes, que segundo Alves 

Júnior, o caboclo Tupinambá teria se apresentado ao Padrinho 

Sebastião e firmado um compromisso espiritual. Este encontro, juntos 

ao compromisso com o Rei dos exus o Tranca Rua, de tempos 

anteriores, produziu desdobramentos, nas palavras do autor, que 
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marcariam a Umbanda nessa fase de relacionamento com o Santo 

Daime. Dessa união ou aliança, além da marcante presença que a 

Umbanda e suas características passaram a imprimir no Santo Daime 

(CEFLURIS), nasce a Umbandaime (NASCIMENTO, 2014, p. 31). 

 

Segundo a reflexão de Nascimento, estes acontecimentos trazem novos 

paradigmas para as práticas rituais do Santo Daime. A autora nos conta que, Alex Polari, 

dirigente da igreja Céu da Montanha, teve participação efetiva nesses momentos, 

juntamente com a igreja Céu do Mar, igrejas que se localizam no estado do Rio de 

Janeiro e foram umas das primeiras igrejas de daime abertas fora da floresta. Na época 

desses acontecimentos, a autora nos conta que Alex Polari recebeu um hino que 

expressava essa aliança; o hino afirma o seguinte: “Viva o Rei Ogum/ ele veio anunciar/ 

que as linhas estão abertas/ que é pra nós se aliar”. Também nesse mesmo período, o 

sucessor de Sebastião na liderança do CEFLURIS, seu filho Alfredo Gregório de Melo, 

recebe um hino em que diz: “Salve a Linha da Umbanda/ da Rainha Iemanjá”. Segundo 

Dávila Nascimento, o pesquisador Alves Junior registra que era a primeira vez em que o 

nome Umbanda estava sendo citado em um hinário (NASCIMENTO, 2014, p. 32). 

Dentre as alianças que identificam o Santo Daime como um novo movimento 

religioso (NMRs), está o processo histórico e fenomenológico que levou a inserção da 

Umbanda pelo Santo Daime. Nas pesquisas de Alves Júnior (2009) estão bem descritos 

e trabalhados com depoimentos dos envolvidos, e análise do contexto cultural trazendo 

a baila um importante capítulo da história dessa religião que resgata e influencia a 

reconfiguração e inserção da Umbanda, reunindo crenças e rituais a doutrina da floresta. 

Conforme o autor o culto daimista não apresenta características estanques e sim um 

continuumcultural e religioso. O autor apresenta o caso do Macumbeiro Ceará, e outras 

passagens históricas importantes e de forte influência no imaginário daimista da linha 

do Padrinho Sebastião. Tais movimentos têm ligação com o processo da expansão do 

culto da floresta na década de 1970 com a geração da contracultura e expandiu essa 

religião cabocla para os grandes centros urbanos do Brasil e do exterior a partir da 

década de 1980. 

O Santo Daime é considerado como sendo um novo movimento religioso. Se 

analisarmos o contexto de sua expansão, que se inicia nas décadas de 1970/1980, estava 

ocorrendo o fim da Guerra do Vietnã em 1975 além de uma entrada do ethos da 

contracultura norte-americana no final da década de 1960. Sabe-se que esta nova forma 

de olhar o mundo é marcada por uma forte crítica social não vinculada a partidos 
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políticos, o que despertou o interesse nos jovens pelo uso de psicoativos e por 

experiências místicas e espirituais. No artigo de Assis e Labate, Dos Igarapés da 

Amazônia para o Outro Lado do Atlântico: a Expansão e Internacionalização do Santo 

Daime no Contexto Religioso Global (2014), eles mostram exatamente o que ocorria 

nessa época, além de identificar como o Santo Daime se encaixa no que se classifica 

como Novos Movimentos Religiosos (NMRs): 

Ocorria também o colapso petrolífero - que sacudiu as ideias ufanistas 

de desenvolvimento do Ocidente - e a grande incerteza social, 

concomitante à emergência do ambientalismo e da valorização de um 

discurso crítico à sociedade ocidental/industrial/militarista. Esses fatos 

foram acompanhados pela progressiva proliferação e subjetivação das 

crenças religiosas, incluindo também o surgimento de grande número 

de Novos Movimentos Religiosos (NMRs). Ligado a isso, está a crise 

de identidades religiosas herdadas e do poder das instituições 

eclesiásticas de determinar a vida dos indivíduos (Hervieu-Léger 

2008) (ASSIS; LABATE, 2014, p. 15). 

As religiosidades "exóticas" e novas experiências espirituais começam a ser 

alvo de investigação. Obras de psicodelismo como as de Carlos Casteneda que trazia em 

suas histórias o personagem mítico Dom Juan estavam fazendo sucesso e chamando a 

atenção para o xamanismo, fazendo da América Latina um destino especial para esse 

público. Até William Burroughs, líder beatnik, viaja na década de 1950 para Amazônia 

em busca do yagé. 

Segundo Assis e Labate, tal ambiente, tanto fora do nosso país quanto dentro 

mesmo, se encaixa de forma definitiva com o que estes autores chamam de 

"características estruturais" do CEFLURIS que são a miscibilidade
27

 e a 

psicoatividade
28

. Tais eixos estruturais que formam a religião do Santo Daime cumprem 

um papel importante na sua expansão: a sua miscibilidade transforma-o permeável e 

sujeito de ser adaptado a diferentes culturas, localidades e concepções religiosas, o que 

permite formas variadas de arranjos e bricolagens de crenças. Enquanto que a 

                                                           
27

Conforme nos diz Assis e Labate (2014) em seu artigo, essa ideia de miscibilidade fora utilizada pela 

primeira vez por Gilberto Freyre (2003) para apontar algumas das características do povo português que 

tiveram o papel de possibilitar que um reino tão pequeno como o de Portugal conseguisse uma grande 

expansão para fora de suas terra. Isto diz respeito à sua capacidade de se "misturar" a outros povos e 

culturas. De forma análoga, os autores se utilizam dessa categoria para entender que o Santo Daime tem 

uma aptidão, formada pela confluência criativa de várias culturas religiosas, tem de se misturar com 

outras religiosidades e incorporar elementos destas em sua cosmologia e práticas rituais. 
28

Já o termo psicoatividade se refere a centralidade do uso ritual de substâncias psicoativas dentro do 

grupo desde que este surgiu. De forma mais contundente o próprio daime, que assume um papel de 

sacramente central além de dar o nome a religião, além da Santa Maria (cannabis) a qual é uma marca de 

diferença e oposição dos grupos daimistas, e ainda, na atualidade, outras substâncias tais como o kambô e 

o rapé. (ASSIS; LABATE, 2014 p. 15-16). 
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psicoatividade torna o Santo Daime de um caráter misterioso, exótico, graças 

principalmente pela dificuldade de se obter e produzir a ayahuasca, também pelos mitos 

que em relação à bebida e aos seus poderes curativos. 

Das pessoas que se interessaram pelo Santo Daime na transição dos anos 

1970/1980, podemos destacar o antigo hippie Lúcio Mortimer, o psicólogo Paulo 

Roberto e o ex-militante da esquerda contra a ditadura, preso político recém-liberto, 

Alex Polari. Todos estes personagens, junto com outras figuras como o jornalista Nilton 

Caparelli, foram destaque no processo de expansão e internacionalização do CEFLURIS 

(ASSIS; LABATE, 2014 . 

Figura 10: Lúcio Mórtimer 

 

  
 

Fonte: http://www.xamanismo.com.br/Lua/SubLua1195427425It002 

 

Lúcio Mórtimer importante figura dentro do ICEFLU. Possui um hinário muito 

apreciado pela irmandade intitulado de “Instrução”. 
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             Figura 11: Alex Polari de Alverga 

 

 

Fonte: http://www.novae.inf.br/site/modules.php?name=Conteudo&pid=2054. 

 

Alex Polari de Alverga, outra grande figura importante do ICEFLU, um dos 

indivíduos que formou a primeira comunidade daimista fora da floresta em Visconde de 

Mauá, município do Rio de Janeiro. É autor de obras sobre a doutrina do Santo Daime 

possui o hinário “Nova Anunciação”. 

Figura 12: Nonata 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/. 
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Nonata filha de Sebastião Mota, ao lado de seu esposo Paulo Roberto. Ambos 

possuem hinários: Nonata recebeu “Presença Transparente do Beija Flor”; Paulo 

Roberto possui os hinários “Luz na Escuridão” e “Nova Aliança. 

Dentre esses personagens de destaque, Lúcio Mórtimer foi um dos 

responsáveis pela introdução do uso da cannabis dentro do CEFLURIS além da criação 

dos cadernos de hinários, que marcam a passagem da tradição oral dos hinos para a 

forma escrita, facilitando dessa maneira a difusão da religião. Paulo Roberto foi o 

fundador da primeira igreja de Santo Daime no sudeste, especificamente no Rio de 

Janeiro no ano de 1982. Um pouco depois, no ano de 1983, Alex Polari constrói sua 

própria comunidade em Visconde de Mauá, também no estado do Rio de Janeiro. 

Com o passar dos anos foram sendo construídas outras igrejas em vários 

estados do país, tais como Minas Gerais, Santa Catarina, Brasília e São Paulo. Sendo 

assim, é dado o pontapé inicial para o processo de transformação demográfica e social 

do Santo Daime, ou seja, o seu público, que era principalmente de negros e caboclos de 

baixa escolaridade, de comunidades pobres ligadas aos seringais e de fortes laços 

consanguíneos, agora passa a ser de uma população urbana, constituída de brancos de 

classe média e de alto nível de escolaridade. 

Dentro desse novo cenário, o Santo Daime vai sendo ressignificado e se 

constituindo como uma religião, num processo cíclico e reflexivo que não apenas 

determina a sua expansão, mas também atua sobre as igrejas daimistas mais ortodoxas 

do norte do país, colaborando para a reestruturação de toda a sua organização social. 

É importante destacar que após a morte de Sebastião Mota, quem assumiu a 

liderança de sua comunidade foi o seu filho Alfredo Gregório de Melo, conhecido pela 

irmandade como Padrinho Alfredo. Atualmente é ele quem está à frente da presidência 

do ICEFLU. Além de Alfredo Gregório, Sebastião Mota deixou vários filhos, dentre 

eles, os que são mais conhecidos do ICEFLU são Valdete, Zé Mota, Nonata e Neves. 
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Figura 13: Alfredo Gregório de Melo (Padrinho Alfredo) 

 

 

Alfredo Gregório de Melo (Padrinho Alfredo), atual presidente do ICEFLU, 

possui um hinário que é considerado “oficial
29

”, “O Cruzeirinho”, além de mais outros 

dois: “Nova Era” e “Nova Dimensão”.  

 

Figura 14: Valdete Gregório de Melo (Padrinho Valdete),  

 

                                                           
29

Os daimistas dizem que o hinário é “oficial” quando é cantado em datas de festas aos santos (São João, 

Santo Antônio e São Pedro), ocasiões onde se cantam os hinários mais importantes para o ICEFLU: o 

hinário do Mestre Irineu, “O Cruzeiro”; do Padrinho Sebastião, “O Justiceiro” e do Padrinho Alfredo, “O 

Cruzeirinho”. 
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Valdete Gregório de Melo (Padrinho Valdete) é o filho mais velho de Sebastião 

Mota, é dono do hinário “Livrinho do Apocalipse. 

A expansão da Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal – ICEFLU-   

está em um processo acelerado e hoje existem centros na América Latina, Itália, Japão, 

Estados Unidos, França, Espanha e Holanda, dentre outros (LABATE, 2004). 

É desse movimento de expansão das religiões ayahuasqueiras, principalmente do 

Santo Daime, que surgiu aqui no Rio Grande do Norte um grupo que pratica os rituais 

desta vertente: o Céu da Arquinha (CEFLUTEG - Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Tereza Gregório). É importante notar que as primeiras práticas de Santo 

Daime no RN acontecem por volta do começo dos anos 1990, sendo o RN um dos 

primeiros estados do Nordeste,  a realizar a prática de rituais do Santo Daime. Veremos 

isso no próximo capítulo onde abordaremos parte da história do Céu da Arquinha, 

contada através dos membros mais antigos desta instituição religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

CAPÍTULO II - CEFLUTEG/CÉU DA ARQUINHA 

 

Figura 15: Aniversário de Maria da Liberdade   

 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

 

   A figura acima retrata a comemoração do aniversário de Maria Liberdade, 

dona de três hinários: “Jardim da Primozia”, “Jardim Perfumoso” e “Liberdade 

Estrelar”, na sede da instituição.  

 

 “A arquinha de Noé 

Ela está para chegar 

Se entreguem meus irmão 

Cuidado não vão correr” 

Madrinha Tetê (Tereza Gregório), hino #9, “O Que Eu Pedi A Meu Pai”, hinário “A 

Arca de Noé”. 

    A igreja Céu da Arquinha (CEFLUTEG - Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Tereza Gregório) localiza-se no município de Nísia Floresta, próximo à 

comunidade de Campo de Santana, no Loteamento Cajarana, Lotes 16, 17, 18 e 19, 

formando ao total dezesseis mil metros quadrados de extensão, conforme consta no 
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Regimento Interno desta instituição. A igreja está situada a 35 km da cidade de Natal, 

capital do Rio Grande do Norte. 

  O terreno é de porte médio, possui um bom espaço; o salão cabe até no máximo 

cem pessoas, possui um alicerce central de ferro e outros nas pontas de madeira.  O chão 

é de cimento batido, de cor verde. Os banheiros não possuem um acabamento de 

azulejo. A estrutura do salão não é totalmente fechada e em comparação com outras 

igrejas aqui do Nordeste, como a Flor da Canoa e o Céu da Campina, por exemplo, a 

estrutura do Céu da Arquinha é bem simples. O Céu da Campina tem piso de azulejo, 

espaço fechado com algumas janelas nas laterais e uma mesa grande de madeira no 

formato de uma estrela de seis pontas. Já a Flor da Canoa possui um espaço grande 

também (cabe até umas 150 a 200 pessoas ou pouco mais que isso).  Dentro do salão há 

a casa de despacho do daime e dois espaços fechados nas laterais (do lado das mulheres 

e do lado dos homens) que podem ser usados para descansar.  Pode-se até armar redes 

nesses espaços onde cabem por volta de 20 pessoas. O piso não tem acabamento de 

azulejo. 

 Outra coisa que ressalta a simplicidade da Arquinha em relação a outras igrejas 

que podemos dizer que são maiores, é em relação ao próprio tamanho do terreno. As 

duas igrejas que citei logo acima possuem terrenos de grande porte com vasta extensão 

de terras, possuindo até plantações (reinados) de jagube e rainha, matéria prima 

principal da bebida daime, e também até casa de feitio, que como a nomenclatura 

sugere, é um lugar apropriado para se preparar a bebida sagrada. 

   Ao adentrarmos o terreno nos deparamos com um espaço descampado grande 

onde os carros dos visitantes e dos membros da igreja ficam estacionados. Nesse espaço 

cabem pelo menos de dez a quinze carros. Do lado direito do portão há um ponto para 

São Miguel, ou seja, é uma casinha onde dentro dela há uma imagem desse santo. Nos 

dias em que estão sendo realizados trabalhos sempre é posta uma vela acesa nesse 

ponto. Mais adentro, encontramos no lado esquerdo uma casa de taipa onde são 

guardados alguns materiais como: enxadas, bancos, vassouras e armários velhos, fogão 

de cozinha, botijão de gás, etc. Essa casa era usada há pouco mais de um ano para serem 

guardados os objetos que são utilizados no trabalho como cadeiras, velas, papel 

higiênico, botijão de água, toalhas de mesa, copos, entre outros. Foi nesse local onde 

foram realizados os primeiros trabalhos da igreja Céu da Arquinha. Do lado direito, 

após o local de estacionamento, podemos observar dois bancos de madeira bem rústicos 

fincados na areia. É nesse espaço que é armada a fogueira, nos dias em que acontecem 
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os Hinários. Também é um local que algumas pessoas usam para interagir, antes e 

depois dos trabalhos de Hinário e de Concentração. Ao lado da fogueira está o Cruzeiro, 

no lado esquerdo de quem está entrando no terreno, construído pelos primeiros 

membros do Céu da Arquinha. Ele fica posicionado em frente ao salão onde são 

realizados os rituais. No Cruzeiro sempre, durante o andamento dos trabalhos, acendem-

se velas que são colocadas numa espécie de casinha que fica aos seus pés.  

 

Figura 16:  Frente do salão do Céu da Arquinha 

 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Local onde são realizados os rituais ou trabalhos, como os daimistas preferem 

chamar as suas reuniões ritualísticas. Esse local é um salão, onde são realizados os 

rituais. Tem um formato hexagonal e algumas marcações no chão, que servem para 

identificar o lugar que cada indivíduo deve permanecer durante o andamento dos 

trabalhos. Ao adentrarmos o salão, ficando de frente para ele, percebemos que o lado 

esquerdo é destinado para ficarem as mulheres enquanto que o lado direito é o lado dos 

homens. Nos rituais do Santo Daime há essa distinção entre os gêneros bem definidas 

que foi estabelecido pelo fundador Irineu Serra. Segundo essa regra, não é permitido 

que homens e mulheres fiquem misturados para não haver trocas de energias entre os 

gêneros. Esta é uma forma de disciplina além de uma maneira de equilibrar as energias 

durante o trabalho. Percebemos claramente que há uma influência esotérica em relação 
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a essa regra da separação dos gêneros durante os trabalhos. Durante o andamento dos 

trabalhos as mulheres têm que permanecer do lado esquerdo, assim como os homens 

devem ficar sempre do lado direito, não podendo haver o deslocamento dos homens 

para o lado das mulheres e nem das mulheres para o lado dos homens. É importante 

dizermos que essa distinção só ocorre durante os trabalhos, ou seja, durante o 

andamento de um trabalho, seja ele de Concentração, Hinário, Santa Missa ou Cura. Vê-

se também no salão, um espaço destinado à secretaria (no lado esquerdo), onde as 

pessoas têm que fazer suas respectivas assinaturas num livro, antes do começo de cada 

trabalho. Este livro é uma lista de presença em que são sempre documentados os nomes 

das pessoas que participaram de cada trabalho. Também é nesse local onde são feitas as 

contribuições em dinheiro
30

 dos membros filiados da igreja, visitantes ou pessoas 

“fardadas” de outras igrejas. Ao fundo do salão, no lado esquerdo está o banheiro das 

mulheres e do lado direito o banheiro dos homens; o restante do espaço é coberto pela 

mata. 

 

      Figura 17: Vista do lado esquerdo (ala feminina) do salão do Céu da Arquinha 

 

Fonte: arquivo do autor 

 

                                                           
30

 A contribuição em dinheiro é sugerida pela diretoria da igreja. Assim, é estabelecido que os visitantes 

contribuam com R$20,00; já quando vem alguma comitiva de outras igrejas, o valor é de R$25,00. As 

contribuições são sugeridas, podendo o visitante ou o fardado-visitante contribuir com a quantia que lhe 

for mais conveniente, podendo dar mais ou menos do valor estabelecido. Os filiados contribuem 

mensalmente com o valor estabelecido pela diretoria. Há categorias de filiados: os que são casados, os 

que são estudantes, os que são solteiros e trabalham, os que não estão com um trabalho fixo, etc. O valor 

de contribuição mensal do filiado pode ser negociado com a diretoria. 
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Dentro do salão há uma estrutura de ferro que fica no centro. Nessa estrutura 

fica a mesa central dos trabalhos. A mesa tem um formato hexagonal, assim como o 

salão, e é um lugar destinado as pessoas com mais “grau espiritual” ou que tem mais 

experiência na doutrina; esse posicionamento das pessoas “fardadas”, membros da casa 

ou não, ocorre sempre nos trabalhos de Concentração, Santa Missa e Cura. Já nos 

trabalhos de Hinário o posicionamento das pessoas que vão ficar na mesa é um pouco 

diferente. Nesse tipo de trabalho as pessoas que geralmente se sentam ao redor da mesa 

são os músicos, havendo uma espécie de rodízio entre estes e as pessoas que estão no 

bailando. Porém, a ordem de quem se senta à mesa não muda totalmente, sempre 

ficando algumas dessas pessoas que tem mais “grau espiritual” ou experiência. 

Na frente da mesa central pode-se observar que tem um quartinho chamado de 

“serventia”, onde se encontram guardados os vários objetos utilizados durante os rituais 

ou em dia de mutirões e ensaios, tais como: cadeiras, velas, papel higiênico, mesa onde 

é colocado o sacramento, vassouras, castiçais, etc. Esse quarto possui em sua entrada 

um portão, janelas e mesa; a mesa serve como apoio para se botar o sacramento em 

cima dela e para se servir o Daime para as pessoas que estão participando do ritual. 

Atrás da serventia localizam-se os banheiros; o banheiro masculino fica do lado direito 

e o das mulheres do lado esquerdo. Depois dos banheiros não há mais nenhuma 

construção na igreja, apenas árvores e vegetação de mata atlântica. 

Figura 18: Serventia do Céu da Arquinha 

 

Fonte: Arquivo do autor 
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No lado direito da igreja, no sentindo de quem entra pelo portão central do 

terreno, podemos observar que há vizinhos. São locais da Comunidade de Campo de 

Santana que trabalham com agricultura. No lado esquerdo há uma rua larga que vai em 

direção a uma vila dos moradores da comunidade. A vila é chamada pelos moradores de 

“Troca Tapa”. Percebe-se então que há muitas habitações no entorno da igreja. Segundo 

os membros do Céu da Arquinha, esses vizinhos atrapalham um pouco os trabalhos de 

Concentração, principalmente por utilizarem aparelhos de som num volume bem alto. 

Além de atrapalharem com aparelhos de som, os vizinhos da comunidade já cometeram 

alguns furtos na igreja. Tais furtos foram praticados na ausência de pessoas no terreno 

da igreja e também até durante alguns trabalhos em andamento. Essa é uma das razões 

pelas quais os membros do Céu da Arquinha já pensam em mudar a localização de sua 

sede, que inclusive já tem um novo terreno localizado em Extremoz, de frente para a 

lagoa de Extremoz. Por enquanto a diretoria do Céu da Arquinha está tratando da 

documentação do terreno. Há também um planejamento para que se construa reinados 

(plantações) de jagube e de rainha, como também até uma casa de feitio. 

Antes de adentrarmos na história da formação do Céu da Arquinha, creio que 

seja necessário informar como se deu a minha entrada no universo do Santo Daime, 

tanto como pesquisador como adepto. Vejamos como foi esse processo. 

 

2.1 INSERÇÃO NO CAMPO: CONHECENDO O CÉU DA ARQUINHA, O SANTO 

DAIME NO RN 

 

Foi exatamente em julho de 2010 que conheci o Santo Daime no Céu da 

Arquinha. Até então, eu não estava muito preocupado com o tema da espiritualidade, 

apesar da espiritualidade estar muito presente em minha vida, seja através da crença de 

minha família, dividida entre católicos e evangélicos, ou mesmo pelas minhas leituras 

de Carlos Castaneda no final da adolescência e experimentos com algumas plantas de 

poder influenciados por essa leitura. 

Alguns anos antes, por volta de 2007, conheci Kim, violonista, que estava na 

época cursando bacharelado em Música na Escola de Música da UFRN e já era adepto 

do Santo Daime há alguns anos. Ele morava no mesmo bairro que eu, há alguns 

quarteirões de minha casa. Como sempre frequentávamos algumas praças do bairro, 

sempre nos encontrávamos, e nesses encontros, conversávamos diversos assuntos, 
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dentre eles, espiritualidade. Em uma dessas conversas, Kim me fala sobre o Santo 

Daime. Me chamou atenção aquele culto que utilizava plantas de poder para se 

comunicar com o mundo espiritual. Porém, como se tratava de uma religião, e na época 

eu estava sem acreditar em Deus, principalmente no cristianismo, não gostei muito da 

ideia de ser um culto cristão; o que me interessava mesmo era o chá daime, a ayahuasca, 

o seu efeito. 

Em nossos encontros pelo bairro, e mesmo até em sua casa, Kim me falava 

mais sobre o Santo Daime. Até então eu nem sabia que ele fazia parte dessa religião; em 

um momento ele me emprestou o livro do Alex Polari, O Guia da Floresta (1992). No 

entanto, na época em que eu li não absorvi muito o conteúdo, até porque para se 

entender um pouco melhor o conteúdo do livro, que fala sobre a doutrina do Santo 

Daime e a saga do Padrinho Sebastião, acredito que seja necessário a pessoa conhecer o 

chá e também, principalmente, a doutrina. 

Esse livro do Alex Polari me despertou um pouco mais a minha curiosidade em 

conhecer o Santo Daime. Após a leitura do livro, conversei com Kim e com seu pai, Seu 

Bidgi, que também é adepto do Santo Daime. Fui me informar com eles como eu 

poderia participar de um trabalho. Eles me informaram, mas, como eu estava numa 

outra situação de vida, fui deixando o tempo passar e também  fiquei pesquisando mais 

sobre o Santo Daime. 

Até que no ano de 2010, mais precisamente no dia 12 de março,  houve o 

assassinato do cartunista e dirigente da igreja Céu de Maria, e do seu filho, Raoni, que 

tinha apenas 18 anos de idade. Esse episódio me chamou muita atenção, não só a minha 

como de todo o Brasil. Me lembro que nessa época a mídia sensacionalista não perdeu a 

oportunidade de atacar novamente, como nos anos 1980, a seita religiosa que faz uso de 

um chá alucinógeno. Esse slogan (pelo menos me soa assim) de uma seita religiosa que 

faz uso de um chá alucinógeno me tocou muito, de uma forma inexplicável, assim como 

o assassinato de um pai e de um filho, que estava sendo atribuído por alguns 

“especialistas” como sendo um assassino influenciado pelo efeito que o chá causava. É 

óbvio que o assassinato não foi causado pelo efeito do chá, mas sim porque o assassino 

em questão, Eduardo Sundfeld Nunes, era portador de esquizofrenia e também era 

dependente químico. 

A minha curiosidade sobre o Santo Daime só aumentou após esse infeliz 

incidente. Nesse período eu já estava cursando licenciatura em Ciências Sociais pela 
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UFRN. Na verdade eu estava no meio para o final do curso e não sabia ainda sobre o 

que seria o meu trabalho de conclusão de curso. 

Decido que vou conhecer o Santo Daime. Falo com Kim e ele mesmo faz a 

entrevista comigo. Fui até a casa dele para responder uma folha com várias questões que 

é chamada de anamnese. Esse questionário, e mesmo o encontro do novato com o 

adepto, serve como uma triagem para saber se a pessoa que nunca tomou o chá está 

apta
31

 para tomá-lo. No meu caso, fui aceito para ir visitar o Céu da Arquinha e tomar o 

daime. Marcamos o dia e o horário, fui recomendado sobre o que fazer nos três dias que 

antecedem a cerimônia, sobre a roupa que eu deveria vestir e assim fui me preparando. 

Claro que eu estava bem ansioso pela experiência. Apareço na casa de Kim no 

dia e horário marcados. Para minha surpresa, e desapontamento, Kim não vai para o 

trabalho. Eu estava querendo muito vê-lo tocar violão no Céu da Arquinha, já que 

aprecio muito música, sou músico, e também sabia da qualidade musical do meu amigo. 

Kim consegue uma carona pra mim com Isaque, também músico, saxofonista, formado 

pela Escola de Música da UFRN, que toca violão nos trabalhos de Santo Daime e é o 

responsável pela música do Céu da Arquinha. No carro de Isaque estavam Alberto, 

Aldenice, Ayanne, Nilton e Claudia. Todos fardados do Céu da Arquinha. 

Era um trabalho de concentração do dia 15 de julho de 2010. Não me lembro se 

era num dia de semana ou final de semana. Sei que foi pela noite. Não tinha muitas 

pessoas. Achei um pouco esquisito aqueles uniformes que os homens e as mulheres 

vestiam. As pessoas eram posicionadas no salão ainda num formato de quadrado
32

, 

diferente do formato atual que é de estrela, onde os espaços das diagonais ficam 

preenchidos pelas pessoas. 

                                                           
31

 Para se beber o daime pela primeira vez na igreja é necessário que o novato faça uma entrevista com 

um membro filiado do centro. Nessa entrevista, o membro filiado da igreja entrega uma ficha com 

perguntas diversas sobre a vida do entrevistado, principalmente se este possui algum distúrbio mental ou 

faz tratamento com medicamentos que mechem com o cérebro. Com esse perfil, os indivíduos não pode  

beber o daime; talvez se for feita uma dieta dos medicamentos possa ser feito o uso, porém com doses 

muito pequenas. 
32

Lembro que naquela época, pouco tempo depois de eu ter conhecido o Santo Daime no Céu da 

Arquinha, veio um irmão do Sudeste, Daniel. Ele frequentava uma igreja que era um pouco diferente do 

Céu da Arquinha: seguia mais o estilo do ICEFLU e não do Alto Santo. Lembro-me que houve discussões 

entre Daniel e alguns membros da diretoria do Céu da Arquinha sobre o formato do salão e até da mesa 

central do salão. Tanto o salão como a mesa tinha um formato quadrado, que é diferente do formato do 

salão das igrejas ligadas ao ICEFLU: todas as igrejas ligadas a essa instituição têm o formato de estrela e 

a mesa central é também em formato de estrela. Daniel questionou tanto os membros do Céu da Arquinha, 

que pareceu que seus questionamentos surtiram efeito, porque em determinado momento, quando 

estavam fazendo a reforma do salão, foi decidido que seriam feitas as marcações no salão em formato de 

estrela. No entanto, a mesa permaneceu com o mesmo formato quadrado e Daniel ainda questionava que 

aquele formato não é o formato das igrejas do Padrinho Sebastião. 
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Não me lembro de detalhes desse primeiro trabalho que participei no Céu da 

Arquinha. Lembro apenas que não senti a força do daime e também que achei um pouco 

sem graça todo aquele culto. Na verdade, fiquei um pouco decepcionado. Porém, algo 

dizia para mim, lá no fundo do meu ser, que eu deveria persistir e frequentar outras 

vezes o local.  Foi apenas na minha terceira ou quarta visita para o Céu da Arquinha que 

eu vim sentir a força do daime, e então eu pude compreender um pouco do que se 

tratava o culto do Santo Daime. Era realmente um culto devocional muito forte de uma 

musicalidade simples e ao mesmo tempo sofisticada. Não havia um pastor ou padre 

dando sermão: apenas a bebida e os hinos. A bebida é como se fosse uma pessoa, um ser 

inteligente, capaz de comunicar-se com o indivíduo e os hinos eram como se fossem as 

palavras do padre ou pastor em alguns momentos. 

 Visitei sempre que possível o Céu da Arquinha naquele final de ano de 2010, e 

também pesquisei na área das Ciências Sociais em busca de bibliografia  sobre o tema. 

Descobri que já existiam centenas de trabalhos escritos. Nas minhas pesquisas fui  

procurando os que me eram mais acessíveis. Interessei-me pelos estudos nessa área e vi 

que havia uma possibilidade para eu fazer um estudo sobre o Céu da Arquinha. Decidi 

então concluir o curso de licenciatura em Ciências Sociais realizando uma monografia 

cujo o tema era sobre o Santo Daime, tendo como base minhas experiências no Céu da 

Arquinha e como foco o funcionamento do grupo. 

 

2.2 A FORMAÇÃO DA IGREJA CÉU DA ARQUINHA 

 

Figura 19: Céu da Arquinha no Morro do Navio em Piúm-RN 

 

 Fonte: Arquivo pessoal de Sávya Mourão 
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A igreja Céu da Arquinha vai sendo construída dentro do estado do Rio Grande 

do Norte ao longo de duas décadas. Nesse tempo, algumas pessoas se foram, outras 

permaneceram e outras chegam para ampliar o número de fardados, membros do grupo 

e até a quantidade de visitantes e novatos, pessoas que estão conhecendo o Santo Daime 

ou tomando a bebida pela primeira vez. 

O processo de instalação da igreja Céu da Arquinha no estado do RN foi longo; 

muita coisa aconteceu desde o começo da década de 1990, período em que algumas 

pessoas começam a realizarem trabalhos de Santo Daime pelos arredores da capital do 

estado, prática que continua até o momento. Narrar como foi esse de processo  

surgimento e instalação desse grupo não é uma tarefa fácil, pois isso depende da 

memória pessoal de cada indivíduo e também grupal, já que as memórias individuais se 

entrecruzam e constituem uma memória comunal. É importante destacar que essa 

narrativa está sendo construída através dos depoimentos das pessoas que fizeram parte 

do processo de construção do Céu da Arquinha. Sabemos que a narrativa de um grupo é 

um elemento de um conjunto de narrativas interligadas; Paul Connerton (1999) nos 

esclarece isso em sua obra Como as Sociedades Recordam nesse trecho a seguir: 

Podemos dizer assim, de forma mais geral, que todos nos 

conhecemos uns aos outros pedindo explicações, fazendo relatos, 

acreditando, ou não, nas histórias sobre os passados e identidades 

uns dos outros. Ao identificarmos e compreendermos com êxito o 

que outra pessoa está a fazer enquadramos um acontecimento 

particular, um episódio, ou comportamento, no contexto de várias 

histórias narrativas. Identificamos, deste modo, uma determinada 

accção recordando pelo menos, dois tipos de contexto para essa 

ação. Situamos o comportamento dos agentes por referência ao seu 

lugar nas suas histórias de vida e situamos também esse 

comportamento pela referência ao seu lugar na história dos 

contextos sociais a que pertencem. A narrativa de uma vida faz 

parte de um conjunto de narrativas que se interligam, está 

incrustada na história dos grupos a partir dos quais os indivíduos 

adquirem a sua identidade (CONNERTON, 1999, p. 24). 

 

Dessa maneira, para a realização deste objetivo, utilizarei as falas dos 

depoimentos de quatro pessoas que foram, e algumas delas ainda são, de extrema 

importância para a constituição desse grupo: Marcelo Bowshaw, Maria da Liberdade, 

Tales Barony, Sávya Mourão, Alejandro Castilho e Snyder Cavalcanti
33

. 

                                                           
33

Os depoimentos de Tales, Sávya, Liberdade, Alejandro e Snyder, foram gravados e transcritos enquanto 

que o de Marcelo Bolshaw foi colhido através de uma correspondência eletrônica. 
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Antes de textualizar a história do Céu da Arquinha, é importante que contemos 

um pouco da trajetória de vida de cada uma dessas pessoas ou apenas um pouco de sua 

trajetória dentro do Santo Daime. 

Marcelo Bolshaw é natural do Rio de Janeiro, porém seus pais são do Rio 

Grande do Norte. Seu pai é de Natal e sua mãe da cidade de Martins, interior do estado. 

Atualmente ele trabalha como professor do Departamento de Comunicação Social  da 

UFRN. Marcelo vem morar em Natal aos doze anos, no ano de 1973, retornando ao Rio 

de Janeiro em 1979, onde se forma no curso de jornalismo. O seu primeiro contato com 

o Santo Daime aconteceu no ano de 1986, na então recém criada igreja Céu do Mar, no 

estado do Rio de Janeiro. Ele se “farda” nessa igreja no dia de São João. Essa expressão 

é utilizada pelos adeptos da religião para designar quando o indivíduo está oficializando 

sua inserção no grupo. Quando a pessoa diz que se farda no Santo Daime, está dizendo 

que entrou para a religião oficialmente; ela está integrada no Batalhão da Rainha da 

Floresta, isto é, se torna mais um soldado na doutrina de Juramidam. Os fardamentos 

ocorrem apenas em datas festivas como: São João, Santo Antonio, São Pedro, São José 

e Virgem da Conceição. No Santo Daime (estou me referindo especificamente ao 

CEFLURIS/ICEFLU) essas datas são comemoradas cantando-se os hinários mais 

longos como o do Mestre Irineu, do Padrinho Sebastião e do Padrinho Alfredo; 

inclusive dão-se o nome de Hinários ou Festival esses tipos de trabalho. Os hinários 

desses três indivíduos contêm mais de cem hinos, o que dura em torno de oito até doze 

horas de trabalho.  

Alguns anos depois, no ano de 1988, esteve no Céu do Mapiá, com o Padrinho 

Sebastião ainda vivo, e em seguida, passa dois anos trabalhando com a Baixinha, uma 

mulher que faz uma espécie de junção do Santo Daime com a Umbanda denominada de 

Umbandaime. Marcelo Bolshaw faz duas longas viagens à Amazônia: a primeira foi em 

1991, que durou nove meses, onde ele trabalhou como professor na escolinha do Mapiá; 

e a outra foi no segundo semestre de 1992 (ano do centenário do Mestre Irineu) que 

durou até 1994, ano em que volta para Natal. Os daimistas designam "núcleo" ou 

"ponto" para identificar um pequeno grupo de fardados do Santo Daime que se reúnem 

para realizar rituais com o daime. Geralmente esses rituais são fechados, já que o núcleo 

é pequeno e os membros realizam os rituais em suas próprias residências. A igreja já é 

formada por um número maior que um núcleo e geralmente os membros escolhem um 

local afastado da cidade; a estrutura é construída para receber um grande número de 

pessoas.  
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Durante esse período Marcelo Bolshaw ele criou um núcleo denominado de 

Ponto dos Santos Reis. Atualmente esse daimista está ligado a igreja Flor da Canoa, que 

fica localizada próxima a praia de Canoa Quebrada, município de Aracati no estado do 

Ceará. 

Snyder Cavalcanti nasceu no Acre e atualmente reside em Natal juntamente 

com sua esposa Emanuele e filhos, onde trabalha como médico. Conhece o Santo 

Daime em 15 de dezembro de 2002, sendo que antes já tinha tido experiências na União 

do Vegetal. Em entrevista realizada em agosto de 2015, Snyder conta o contexto no qual 

estava inserido o Santo Daime na época em que se começou a falar na grande mídia 

sobre esse fenômeno religioso: 

 

Na verdade minha intenção mesmo de tomar foi em 89, tinha 14 

anos, morava no Acre, tinha muito difundido o daime na década de 

80, muitos “artistas globais” tomavam daime, então terminou que 

isso se tornou meio que uma vertente psicodélica no Brasil. A gente 

gostava de rock e escutava The Doors, falava dos rituais com a 

mescalina do peiote mexicano ali, que era muito comum os 

californianos naquela época ter essas experiências, vamos dizer 

assim, mais mística e espiritual, lisérgica né, seja com a 

extratificação de consciência do cara lá do LSD o Timothy Leary, e 

tudo isso exerceu influência sobre a gente. A década de 80 tava 

muito mais perto da década de 60 e 70 que vinha dessa vanguarda 

psicodélica né, a liberdade mesmo da mente, da espiritualidade, 

então, eu sempre tive essa busca (SNYDER, 08/ 2015). 

[...] 

Eu fui pro Acre em 97, então eu passei um mês lá tentando tomar o 

daime, mas toda vez eu marcava de ir tomar mas não conseguia, 

terminei voltando pra Natal sem conseguir. Aí eu voltei, continueu 

morando aqui em Natal até que em 2002, lá pelo mês de maio, 

junho, eu conheci a Sávya e o Tales. Principalmente a Sávya, fiquei 

mais amigo dela e ela começou a falar sobre o daime e eu dizia que 

queria ir. Nessa de ir na próxima sessão eu conseguir ir quando 

acabou o Estrela do Mar e fizeram o primeiro trabalho sem o 

Estrela do Mar, sem centro fixo né, na casa de uma irmã, da 

Daniela, lá na rua Manoel Congo, em Ponta Negra, num 

condominiozinho fechado, bem arborizado e foi interessante 

porque era a rua que eu morava em 97 na vila. E aí, tomei, lá foi 

um trabalho do dia 15, dia do aniversário do Mestre e véspera do 

meu aniversário que é dia 16 de dezembro. Então pra mim eu tava 

assim recebendo um presente naquele ano de 2002 em conhecer, 

mas mesmo assim eu não sabia o que era (SNYDER, 08/ 2015).   

 

Alejandro Castilho é empresário, chileno, mas mora no Brasil desde sua 

infância. Conhece o Santo Daime numa das primeiras comunidades formadas fora da 

floresta, dentro do sistema de expansão do Padrinho Sebastião. Alejandro rememora 

como foi o seu encontro com o Santo Daime: 
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Foi através de um amigo que morava numa comunidade chamada 

Céu da Montanha, em Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, na serra. 

Aí esse amigo estudava junto comigo, a gente tava na quinta, sexta 

série se não me engano, por aí; e ele me convidou pra ir na casa 

dele pra ir jogar um vídeo-game e chegando na casa dele eu vi lá 

uns adereços diferentes, aí eu perguntei, “o que é que é isso?”, aí 

ele disse, “é a religião que a gente frequenta, qualquer hora que 

quiser ir lá participar...”, aí eu falei, “eu me interesso...”; eu tinha 

14 anos né. 

[...] 

Aí no trabalho que teve, se não me engano já era no São João, 

hinário grande, eu fui pela primeira vez e tomei o Santo Daime né. 

[...] 

E assim, durante todo o trabalho eu não senti nada absolutamente, 

senti só cansaso físico mesmo e nada de anormal. Depois disso 

teve um segundo trabalho, aí ele me convidou pra ir de novo, aí fui. 

Só que não senti nada e fui embora no meio do trabalho chateado 

por não ter sentido o efeito. Aí fiquei uns meses sem ir, de repente, 

até anos sem ir, e meu amigo falou, “ah, vamo lá de novo, de 

repente você vai sentir dessa vez”, aí eu aceitei. Fui novamente, aí 

dessa vez eu devia ter uns 15 pra 16 anos de idade. Senti o efeito, 

veio muito forte e no momento eu só pedia piedade pra que 

passasse logo. Daí, desse dia em diante eu vi que era uma coisa 

séria, eu vou respeitar, porque eu fui muito desdenhando da coisa. 

E desde então continuei seguindo sem me fardar. Com 17 pra 18 

anos eu decidi me fardar. 

Só que aí me afastei por um tempo. Aí voltou a participar só depois 

dos 19, 20 anos de idade, no centro da Kiki, que era em Santa 

Clara, lá na mesma região de Visconde de Mauá. E lá ela fazia 

mais trabalhos de Cura e Concentração. E comecei a frequentar lá, 

senti novamente uma força boa. Não me fardei por lá, mas fiquei 

frequentando durante um bom tempo a Kiki, foi a salvação, o que 

me botou pra dentro do Santo Daime. Aí nisso, tive várias fases da 

minha vida lá e vim morar em Natal, quando eu conheci através de 

uma pessoa que morava em Pipa que era a Rita, que hoje em dia 

não sei onde se encontra mais, essa pessoa não era frequentadora, 

só ia esporadicamente, aí ela me indicou e a gente acabou indo 

juntos, foi quando conheci Tales e Sávya, que eram as pessoas 

responsáveis na época aqui pelo Céu da Arquinha, isso em 

2005/2006, que se localizava no antigo terreno do Marcelo 

Bolshaw, que foi doado na época pra igreja. Aí depois disso vim 

me fardar na igreja Céu da Arquinha, mas isso muito tempo depois, 

em 2008/2009 se não me engano, foi quando eu me fardei e logo 

depois me casei na doutrina. E desde então venho frequentando; já 

fiz parte do conselho administrativo, fui vice-presidente... Hoje em 

dia não tenho nenhum cargo, por opção mesmo, devido a carga 

excessiva de trabalho, aí pra conciliar tudo... E a devida atenção 

que se deve com o cargo que cada um representa lá 

(ALEJANDRO, 2015). 

 

Outra pessoa mais antiga ligada à religião do Santo Daime, que reside aqui em 

Natal, é Maria da Liberdade. Ela nasceu em Taruacá, um município do estado do Acre, e 

aos sete anos de idade se muda juntamente com sua família para a capital do estado, Rio 
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Branco. Trabalhou como bancária por um bom tempo em Rio Branco. Atualmente ela é 

dona de casa e casada com Moura Neto, jornalista potiguar que também é daimista, 

porém atualmente frequenta o Santo Daime esporadicamente. Em uma entrevista 

Liberdade nos conta um pouco de sua história e como conheceu o Santo Daime; 

vejamos no trecho a seguir: 

Nasci em Tarauacá, que é um município do estado do Acre e depois, 

com sete anos de idade, minha família mudou pra capital, pra Rio 

Branco. Mas eu só vim conhecer o Santo Daime em 86, 1986, foi meu 

primeiro contato assim com o daime mesmo, apesar de que eu já, já 

conhecia né por ouvir falar, porque lá em Rio Branco todo mundo 

sabe do que se trata, mesmo quem nunca foi conhecer de perto mas 

sabe do que se trata. 

[...] 

Então eu era uma dessas que... Eu não sei se eu sabia do que se 

tratava, eu sabia que existia uma bebida que as pessoas tomavam e 

viam coisas né, mas assim, só em 86 foi que realmente senti um 

“chamado
34

” mesmo né. Eu conheci o daime no Santo Antônio de 

1986 e daí eu me identifiquei. A princípio foi uma coisa que eu me 

identifiquei muito, nessa época eu tava grávida de minha filha, quatro 

meses de gravidez... Aí eu fiquei frequentando assim esporadicamente 

até o nascimento dela, mas fiquei frequentando esporadicamente e 

depois em 1988 eu comecei a frequentar com uma frequência maior. 

Mas assim, eu só vim realmente me fardar em 1989, três anos depois 

né, porque eu queria assim realmente ter certeza né, que era isso que 

eu queria pra mim. 

[...] 

Em 1989 eu me fardei lá na Colônia Cinco Mil, primeira igreja né, 

dentro desse sistema de expansão do Padrinho Sebastião né, que 

começou também lá no Alto Santo, com o Mestre mas logo depois da 

“passagem”, ele algum tempo depois, se retirou do Alto Santo, ele 

com mais um grupo de pessoas que o seguiram. Então foi lá na Cinco 

Mil, foi a primeira igreja que ele levantou, então foi lá. O padrinho já 

estava no Mapiá. Mas foi lá que eu me fardei, em Rio Branco, fiquei 

lá até 1995, foi quando nós viemos morar aqui em Natal (MARIA DA 

LIBERDADE, 2015).  

 

Conforme podemos observar no depoimento de Liberdade, ela e o seu marido, 

Moura Neto, vem morar na cidade de Natal no ano de 1995. Liberdade lembrou e 

narrou, nesta mesma entrevista, esse período em que chega no Rio Grande do Norte 

junto com seu marido: 

Quando eu cheguei em Natal, aqui mesmo assim, tinha um grupo 

pequeno de pessoas né, que eu já conhecia, o Marcelo no caso, que ele 

já tinha morado em Rio Branco um tempo entre 1992 e 1994 por aí se 

                                                           
34

Quando algumas pessoas conhecem o Santo Daime e começam a gostar dizem que sentem um 

“chamado”, uma intuição espiritual, de estar naquele lugar. Geralmente, quando a pessoa resolve se 

fardar, sente um “chamado” para estar dentro do batalhão da Rainha da Floresta. 
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não me falha a memória, ele morou lá em Rio Branco um tempo, 

então nós nos conhecemos lá em Rio Branco, aí ele veio embora pra 

cá. Quando nós chegamos aqui em 1995 ele tava aqui com umas 

pessoas que também tomavam daime com ele. Mas assim, não era 

uma coisa assim formal né, formalizada assim, um grupo, porque eles 

náo tinham um lugar pra se reunir, eles se reuniam assim por 

oportunidades. 

[...] 

Quando chegamos aqui fomos morar lá numa granja na estrada de 

Ceará-Mirim, aí juntou esse grupinho né, nós chegamos assim, acho 

que foi um incentivo a mais também, aí o grupo começou a se reunir 

com mais frequência. Nós fazíamos as concentrações todo mês 15 e 

30. Mas assim, o problema era sempre esse porque, tudo bem, a casa 

da gente ta alí pra fazer um trabalho ou outro, mas não é o lugar 

apropriado. E aquela coisa de sempre estar se buscando um lugar pra 

fazer o trabalho e tudo... Eu sei que essa dificuldade mesmo de 

instalação eu digo mesmo, do grupo né, foi bem difícil, foi bem 

difícil... (MARIA DA LIBERDADE, 2015). 

 

Quando Liberdade e Moura Neto chegam a Natal, no ano de 1995, já existia 

um pequeno grupo que praticava os rituais do Santo Daime, como bem podemos atestar 

pelo depoimento de Maria da Liberdade. Este grupo era o antigo Ponto dos Santos Reis, 

grupo o qual Marcelo Bolshaw fazia parte e era um dos dirigentes. Este fato será 

atestado ao longo do texto quando abordaremos com mais detalhes sobre a instalação 

dos rituais de Santo Daime aqui no Rio Grande do Norte. Por enquanto, voltemos a 

apresentar as pessoas que foram entrevistadas e fizeram parte deste processo. 

Entrevistei também o casal Tales Barony e Sávya Mourão. Tales Barony é 

natural de Belo Horizonte, assim como sua esposa, Sávya Mourão. Ambos conheceram 

o Santo Daime na igreja Flor de Jagube, em Macacos, município de Minas Gerais, no 

ano de 1999. 

 Tales ficou frequentando o Santo Daime várias vezes durante um ano, porém 

sem muito envolvimento conforme afirmou em entrevista. Nesse trecho, ele nos conta 

como conheceu o Santo Daime: 

Se não me engano foi com 24 anos que eu conheci o Santo Daime, na 

Flor de Jagube lá em Minas Gerais em Macacos. Eu bebi daime várias 

vezes durante quase um ano e meio sem me envolver com o daime, 

tomava como visitante mesmo, frequentava e tudo, começava um 

relacionamento com as pessoas já antes de me fardar, e aí eu conheci a 

Sávya, a gente começou a namorar, minha esposa hoje atual, e aí ela 

começou a frequentar também o Santo Daime e ela fardou e logo 

depois eu fardei também; ela se fardou no São José e eu no São João e 

logo a gente se fardou... Então, ficamos a pouco tempo também 

fardados, acho que uns seis meses, uma coisa assim, quase um ano, e 

aí a gente se mudou aqui pra Natal já fardados da Flor de Jagube no 

Santo Daime(TALES, 2013). 
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Já Sávya conhece o Santo Daime através de Tales no estado de Minas Gerais, 

na mesma igreja que Tales conheceu. Pedi que ela rememorasse como foi seu encontro 

com o Santo Daime: 

 

Conheci o Santo Daime quando eu tava na faculdade de arquitetura; 

conheci através do Tales, mas a primeira vez que eu tive contato assim 

com a palavra né, com alguma coisa assim da história foi num livro da 

Lucinha Araújo, aí numa das histórias que ela conta sobre ele, tinha 

tomado o Santo Daime e contou sobre a experiência e eu fiquei 

curiosa. Conheci uma pessoa, mas fui mesmo no lugar com o 

Tales(SÁVYA,2013). 

 

 Posteriormente, após quase um ano de fardados, eles se mudam para Natal no 

ano de 2002. Quando chegam a Natal, inicialmente não encontraram ninguém que fosse 

adepto do Santo Daime, porém, Tales, assim que se instala em Natal, fica sabendo que 

há um núcleo da União do Vegetal e fica frequentando essa instituição. É na UDV que 

Tales ouve falar quem haviam algumas pessoas que realizavam rituais de Santo Daime 

em Natal; ele nos contou como foi sua instalação na cidade e como fica sabendo da 

existência de alguns daimistas na cidade: 

Aí a gente chegou aqui em Natal, e como a gente já era daimista e já 

tinha uma frequência em estudo, não só pela bebida, mas pela 

dinâmica do trabalho espiritual que a gente já tinha costume de fazer, 

que é uma prática da pessoa que já é fardada é frequentar, a gente 

procurou um grupo aqui e a gente não tinha as pessoas que bebiam 

daime aqui na época, aí a gente começou a beber vegetal. A gente 

participava do grupo aqui da União do Vegetal, a gente ficou um 

tempo também com eles e tudo, que com certeza é outra dinâmica 

também, é outra coisa, mas são ayahuasqueiros também. Porque todas 

as pessoas que usam ayahuasca no ritual religioso são ayahuasqueiras. 

[...] 

Começamos a conhecer as pessoas que bebiam daime aqui em Natal; 

eram poucas, a gente contava no dedo, umas três pessoas que eram da 

doutrina já há algum tempo e fardadas. Aí a gente começou a se 

aproximar e ter uma relação maior, por algum motivo né, não sei se 

por coincidência, começou a chegar pessoas de outros lugares do país, 

porque aqui de Natal mesmo não tinha ninguém, todas as pessoas, a 

maior parte, era de fora ou pessoas que vieram aqui por causa que 

eram casadas com pessoas do RN, ou vieram por trabalho, alguma 

coisa assim. E a gente formou um grupo aqui, que nem é o que é hoje, 

que era um outro grupo com outras pessoas que também já mudaram, 

já viajaram. Foi assim, a gente tomou muito daime em Natal na casa e 

até apartamento também de pessoas no começo sabe, e era bem 

intinerante, era na casa de um amigo, de um fardado, no próximo dia 

15 era na casa de outra pessoa também, sem lugar fixo (TALES, 

2013). 
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É nos anos 1990 que começam a serem realizados os primeiros trabalhos de 

Santo Daime no RN por intermédio de Marcelo Bolshaw. Este, juntamente com um 

grupo de amigos de sua juventude, fica praticando o Santo Daime e o resultado dessas 

práticas foi um núcleo que fora batizado de Ponto dos Santos Reis. Segundo nos relatou 

Bolshaw, o núcleo dos Santos Reis existiu por um período curto de tempo, de 1992 até 

1995. 

Creio ser importante informar que, provavelmente, estas primeiras práticas de 

Marcelo Bolshaw junto com o seu grupo de amigos, foram as primeiras práticas de 

Santo Daime realizados em todo o  Nordeste. Apesar de muitas pessoas afirmarem  que 

a primeira prática de Santo Daime nessa região tenha ocorrido em 1993 na cidade de 

Campina Grande, no estado da Paraíba, foi na cidade de Natal, conforme atesta Dávila 

Nascimento (2014) em sua pesquisa, que aconteceram os primeiros rituais de Santo 

Daime. Essa informação foi obtida pela pesquisadora através de uma entrevista 

concedida por Marcelo Bolshaw e Sheila Accioly, outra pessoa que testemunhou esses 

primeiros trabalhos de Santo Daime em Natal. Partindo de um questionamento de que 

talvez a cidade de Campina Grande não tivesse sido a primeira cidade do  Nordeste a 

realizar um trabalho de Santo Daime, Dávila Nascimento resolve investigar essa 

hipótese e o campo lhe apresenta algumas respostas.  Vejamos como a autora chegou a 

constatar os dados nesse trecho de sua dissertação: 

Essa questão se fez um ponto importante de investigação para esse 

estudo, posto que foi referência para a necessidade de novas 

entrevistas. Perguntamos, até mesmo a quem não estava presente, 

dentre os entrevistados, no trabalho realizado durante o Encontro da 

Nova Consciência de 1993 se essa teria sido a primeira realização do 

culto do Santo Daime no  Nordeste. As respostas apontaram para 

Natal, Rio Grande do Norte, como sendo o terreno de experiências 

anteriores ao encontro, assim como informação de Sheila Accioly, 

onde tinham notícias de realizações anteriores a 1993 por Marcelo 

Bolshaw Gomes, que nos cedeu entrevista [...] (NASCIMENTO, 

2014, p. 92). 

No relato colhido por Dávila Nascimento (2014), Marcelo Bolshaw conta para 

a autora que fez trabalhos em vários locais do RN com a ajuda de Maria da Liberdade. 

Bolshaw resolve criar um grupo, no entanto, na época em que forma o grupo, viaja para 

o Acre, mas deixa um grupo de fardados para que estes realizem os trabalhos, a saber: 

Sheila Accioly, Maria Martinez, Humberto Araújo e Emanoel Amaral. Ainda neste 

depoimento, Bolshaw conta que houve um trabalho organizado por este grupo no qual 

eles convidaram o Alex Polari e em seguida houve o trabalho no Céu da Campina no 



85 
 

 
 

carnaval de 1993. Num outro trecho da entrevista que Dávila Nascimento fez com 

Marcelo Bolshaw, ele conta como foi estabelecido o culto aqui no Rio Grande do Norte; 

vejamos: 

Quando cheguei da Amazônia, em 1994, o grupo (do chamado Ponto 

dos Santo Reis) tinha brigado e se dissolvido. Mas já havia várias 

pessoas que se aproximaram como Almir Paiva, Edilson e Eliana (que 

moraram no Mapiá durante anos). Em 95, Moura Neto e Liberdade 

chegaram de Rio Branco e um novo centro, o Céu das Dunas, foi 

criado. Antes disso, eles já haviam participado do grupo anterior como 

visitantes. Depois ainda houve o ponto Estrela do Mar, fundado no dia 

02/02/2002, com o irmão João Filipe e, finalmente, em 2004, o Céu da 

Arquinha, que atualmente ainda funciona. Ambos fundados na 

presença de Alex Polari (NASCIMENTO, 2014, p. 93). 

 

As informações acima só veem acrescentar a presente pesquisa pois enriquece 

mais ainda os dados sobre a trajetória do Santo Daime no Rio Grande do Norte, 

esclarecendo de maneira mais enfática a ocorrência dos fatos que constituem essa 

história. 

No ano em que o núcleo Ponto dos Santos Reis encerra suas atividades, Moura 

Neto e Liberdade acabam de chegar à cidade de Natal. Quando se estabelecem na 

cidade, o casal contata Marcelo Bolshaw, que já tinham conhecido no Acre na Colônia 

Cinco Mil, e ficam realizando trabalhos de daime, junto com mais alguns amigos, 

dentre eles Almir, Eliana, Edilson e Emanuel. Esses trabalhos estavam sendo realizados 

inicialmente na casa de Moura Neto e de Liberdade, que era localizada no município de 

Ceará-Mirim. Até então, não existia nada de formal visto que não havia um local fixo 

para o encontro desse grupo. Eram realizados apenas os trabalhos de Concentração 

todos os dias 15 e 30 de cada mês. Algum tempo depois, no ano de 1997, Liberdade e 

Moura Neto mudam-se de Ceará-Mirim para Santa Rita, município de Extremoz, região 

metropolitana de Natal. Forma-se então um novo grupo de estudos das práticas do Santo 

Daime que teve o nome de Céu das Dunas, nome escolhido pelo grupo em homenagem 

à localização onde eram realizadas as atividades, próximo a praia de Santa Rita, ao lado 

das dunas de Genipabu. O novo grupo fica realizando suas atividades até o ano de 1998; 

um ano depois, em 1999, Liberdade e Moura Neto retornam para o Acre. Também se 

ausentam do grupo o casal  Edilson e Eliana, que se mudam de Natal para a sede do 

ICEFLU, o Céu do Mapiá, no estado do Amazonas. 

O casal Liberdade e Moura Neto fica residindo no Acre entre os anos de 1999 

até 2001. Em 2001 retornam para Natal e vão residir em Santa Rita novamente, onde 
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continuam a fazer pequenos trabalhos junto com Marcelo Bolshaw e mais algumas 

pessoas. Nesse mesmo ano aparece o João Felipe, que acaba de chegar da cidade de São 

Paulo, junto com sua esposa e filhos. Já que João Felipe também era adepto do Santo 

Daime, logo que se instala em Natal faz contato com Liberdade e aluga uma casa ao 

lado da dela,  passando a partir daí a realizar os trabalhos de daime em sua residência. 

Esse grupo que formou o Céu da Arquinha ficou por um longo período de 

tempo sem um local apropriado para fazer os trabalhos, uma vez que é necessário um 

terreno que tenha mata e que seja de uso exclusivo apenas para serem realizados os 

trabalhos espirituais da linha do Santo Daime. Foi então que, com a chegada de João 

Felipe juntamente com sua esposa e filhos, se instalando numa residência vizinha à casa 

de Moura Neto e Liberdade, ele resolve montar um ponto de Santo Daime em sua 

residência junto com Marcelo Bolshaw. O ponto viria ser chamado de Estrela do Mar, 

fundado na data de 02/02/2002, dia de Iemanjá. 

Com pouco tempo o ponto Estrela do Mar fecha. O grupo mais uma vez fica à 

deriva, sem ter um local para serem realizados os trabalhos. Novamente uma ou outra 

pessoa do grupo se dispõe a ceder sua residência para a realização dos rituais. Sobre 

esse período, Snyder lembrou da primeira vez que o Padrinho Nonato veio fazer uma 

visita ao grupo. Nessa visita, o Padrinho Nonato veio realizar um trabalho da Linha de 

Arrochim, um trabalho que fora sistematizado pelo seu pai, o Padrinho Wilson Carneiro. 

Snyder narra como foi essa visita: 

 

Na outra semana me liga a Liberdade, não minto, fizeram uma 

reunião pra definir a coisa do centro que ainda tava meio 

vulnerável, não tinha onde fazer os trabalhos. Aí ela anuncia no 

final do trabalho assim: “e o Padrinho Nonato está chegando 

semana que vem; Mércia em Campina Grande chamou-o, trouxe-o 

e ele quer vim em Natal, Marcelo, você pode ir lá pegá-lo?”. E aí 

Marcelo foi pegá-lo em Campina e fizemos o primeiro trabalho de 

Linha de Arrochim que foi num galpão na casa do Tales ali, na 

frente onde tem o comércio, ali era um grande galpão na época. 

[...] 

Esse trabalho do Nonato já foi depois de um outro trabalho de 

Concentração que a gente fez, depois desse São José, na Sávya 

mesmo, na casa do Tales e da Sávya, e lá a Sávya apresentou, que 

até hoje eles põem lá exposto, um certificado do CEFLURIS de 

igreja né, e lá já rezava o nome Céu da Arquinha, porque a 

Liberdade nesse meio tempo de início de ano até aí, com Sávya e 

tal, viram que a Madrinha Tetê tem um hinário, nome Arca de Noé 

né, e aí colocaram o nome de Céu da Arquinha. E aí nesse trabalho 

de Concentração a Sávya apresentou esse papel e nesse trabalho já 

não foi mais o João Felipe né, e depois desse foi o Nonato no 

galpão firmar mais ainda o Céu da Arquinha. 
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Teve uma reunião lá na Daniela em que o João Felipe se apartou 

realmente e o Marcelo Bolshaw ofertou o terreno do Morro do 

Navio lá perto da UDV, quase visinho à UDV, na qual o Seu 

Itamar, Seu Itamar era pai do Marcelo chegou a tomar daime... 

Então Seu Itamar chegou a comprar esse terreno na intenção do 

Marcelo fazer lá o Santo Daime. E o Marcelo doou isso pro Céu da 

Arquinha, então se consolida o Céu da Arquinha, porque era um 

lugar que, não tinha lugar aí de repente tinha lugar, natural, numa 

duna maravilhosa então, a gente começou a marcar ensaios lá, 

lembro do primeiro ensaio ainda, a gente afastou o mato ali um 

pouquinho, botou as cangas no chão e pronto. Descobriu-se o lugar 

onde tinha água e começou-se a cavar um buraco (SNYDER, 

08/2015). 
 

Como podemos perceber no depoimento de Snyder, a igreja Céu da Arquinha 

surge quando Marcelo Bolshaw faz a doação de um terreno para o grupo realizar os 

trabalhos de Santo Daime. Sobre a consolidação do Céu da Arquinha, Tales também 

disse o mesmo, como podemos atestar pela sua fala sobre esse episódio da construção 

do grupo: 

A gente arrendou do irmão Marcelo, ele disponibilizou um terreno 

arrendado pro Céu da Arquinha, aí a coisa já começou a tomar um 

corpo e aí já tomou nome também (...). Então, a gente arrendou o 

terreno do Marcelo, a igreja por muitos anos e aí a gente ficou em 

Piúm, ali atrais do Morro do Navio, perto do Morro Vermelho, que 

é um dos pontos mais altos da região. A gente teve muita 

dificuldade nesse terreno aqui em Pium, era um terreno de difícil 

acesso, então a gente teve muito trabalho físico mesmo que a gente 

carregava todo o material pra lá, da lona ao lampião, o próprio 

sacramento, as pessoas pra chegar era uma dificuldade muito 

grande (TALES, 2013). 

O leitor pode até ficar com dúvida ao analisar os depoimentos dos 

entrevistados sobre o terreno de Marcelo Bolshaw. Nas falas encontramos os termos 

“arrendou o terreno”, “emprestou o terreno” ou “ofertou o terreno”. Na verdade, 

conversando com os membros mais antigos, principalmente os que participaram da 

diretoria da igreja, percebi que na verdade o terreno fora emprestado pelo Marcelo 

Bolshaw para a igreja. Portanto, não houve doação. Bolshaw emprestou o terreno por 

um tempo para que os trabalhos fossem realizados lá, já que não havia local para serem 

realizados. Nesse tempo houve alguns desentendimentos entre ele e os membros da 

diretoria que estavam naquela época; foi desses desentendimentos que Bolshaw pediu 

para que os trabalhos não fossem mais realizados em seu terreno. 

Mesmo com o terreno próprio para a realização dos rituais, vão surgindo novas 

dificuldades para que o Céu da Arquinha se consolide como uma igreja de Santo Daime. 

A saber, como atestado através dos depoimentos acima, a dificuldade de acesso ao 
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terreno já que as estradas eram todas de barro, ter de levar todo o material necessário 

para a realização do trabalho como água, papel higiênico, botijão de gás, lampião, velas, 

cadeiras, lona, entre outros. O acesso era tão difícil que por vezes era necessário que 

fossem feitas até três viagens para carregar todo o material. Sávya também contou um 

pouco dessa passagem: 

As dificuldades eram demais, não tinha piso, não tinha teto, não 

tinha banheiro, não tinha energia elétrica, não tinha água no terreno 

onde a gente ia, muitas vezes não tinham nem fardador pra realizar 

assim né, quantidade assim né, com a demanda que já tava, que já 

vinha crescendo [...]. Até pra construir era difícil também, não tinha 

dinheiro, a gente recém chegado, pra construir um negócio assim 

mais estável, era difícil viu (SÁVYA, 2013). 

Concomitante com o processo de construção da igreja estava o processo de 

legalização institucional no cartório e da elaboração de um estatuto onde estivessem 

estabelecidas as regras do recinto. O Céu da Arquinha começa a existir de fato em 2003, 

ano em que Alex Polari, um dos expansores do Santo Daime e vice-presidente do 

ICEFLU, vem para Natal fazer um trabalho junto com algumas das pessoas que 

praticavam o Santo Daime na cidade e arredores. Após a realização do trabalho houve 

um seminário que aconteceu no ano de 2003, no caso o Seminário da Regional  

Nordeste do Santo Daime, onde Alex Polari emitiu para Liberdade o certificado de que 

o Céu da Arquinha poderia funcionar como uma igreja de Santo Daime, já que estaria 

ligada ao ICEFLU. Portanto, é no ano de 2003 que surge o Céu da Arquinha 

institucionalmente, porém o grupo teve uma longa trajetória até chegar a ter o aval de 

funcionamento do ICEFLU. 

O Céu da Arquinha funciona no terreno do Marcelo Bolshaw da ano de 2003 

até 2008, ano em que alguns membros da igreja localizaram um terreno na comunidade 

de Campo de Santana, município de Nísia Floresta, e então decidem comprá-lo através 

da doação voluntária das pessoas que compunham o grupo. Nesse período Marcelo 

Bolshaw decide não mais ficar fazendo os trabalhos junto com o grupo em 2005. Com 

sua saída, o grupo tem que ir à procura de outro local para serem realizados os trabalhos 

já que o empréstimo do terreno é desfeito. Assim, foi estabelecido um prazo para que o 

grupo saia do terreno. Nesse prazo foi localizado o atual terreno onde está instalado o 

Céu da Arquinha. 

De posse de um novo terreno, o próximo passo foi tirar o CNPJ da instituição. 

O encarregado de fazer essa tarefa foi Tales. Este membro foi um dos responsáveis pela 

organização institucional e física do Céu da Arquinha. Nesse período de transição do 
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local onde se realizavam trabalhos de Santo Daime, alguns dos membros mais antigos 

do Céu da Arquinha não estavam presentes como Marcelo e Liberdade; isso fez com 

que Tales e sua esposa Sávya ficassem à frente da direção dos trabalhos da igreja por 

um período. 

A instituição Céu da Arquinha foi construída principalmente por pessoas que 

não são nativas do estado do RN. Podemos perceber isso pelas apresentações das 

pessoas que participaram desse processo, a saber, Liberdade, Sávya, Tales, Marcelo, 

Snyder e Alejandro. Todas essas pessoas nasceram fora do estado e só vieram morar no 

RN depois que já tinham alguma experiência de trabalho ou se casado. É claro que 

haviam pessoas que nasceram aqui no estado dentro do grupo, mas a maioria sempre 

foram as pessoas de fora. 

Hoje o Céu da Arquinha já está com uma sede consolidada em Campo de 

Santana, município de Nísia Floresta, onde está localizado o espaço onde se praticam os 

rituais de Santo Daime. Além de um espaço, também está consolidado o corpo de 

membros da instituição. Atualmente a igreja conta com vinte associados efetivos e   

recebe pessoas que querem conhecer o Santo Daime sempre, todos os meses em que são 

realizados os trabalhos. 

As pessoas que participam dos trabalhos do Céu da Arquinha têm um perfil 

variado. Dentre os fardados associados, há alguns que são estudantes universitários e 

suas profissões variam entre professor de ensino médio/fundamental, músico, 

empresário e agrônomo. Já os visitantes, os não-fardados, que não são adeptos do Santo 

Daime, são em sua maioria universitários, porém há profissionais que trabalham em 

várias áreas distintas, dentre eles: médicos, advogados, professores universitários, 

músicos, artesãos, artistas plásticos, atores dentre outros. Há também, além dos 

visitantes não-fardados e dos fardados associados, os visitantes fardados não-

associados. Estes são indivíduos são fardados, sempre de outras igrejas, e que visitam o 

Céu da Arquinha sempre que podem. 
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CAPÍTULO III - OS TRABALHOS DO CÉU DA ARQUINHA 

 

Os rituais de Santo Daime são chamados de trabalhos pelos próprios daimistas. 

Essa expressão “trabalho” para se reportar aos rituais, tem toda uma simbologia, um 

significado que vai um pouco além do que entendemos normalmente como trabalho. 

Dentro do Santo Daime esse termo é utilizado para designar várias práticas; dentre as 

quais podemos destacar: o trabalho com o daime mesmo, dentro do ritual, seja ele de 

Concentração, Hinário, Estrela, ou outras; uma dificuldade dentro do ritual, entendida 

como “passagem”, também pode ser entendida como um trabalho; o preparo do daime 

também é chamado de trabalho e também o trabalho mesmo da vida cotidiana ou 

mesmo uma prece. Esses são desdobramentos do que seria o trabalho mesmo efetivo ou 

sua expressão maior: o trabalho no plano astral, espiritual. 

Quando se bebe o daime dentro de um ritual, isso é chamado de trabalho. No 

momento em que o indivíduo se encontra dentro de um ritual do Santo Daime, ele está 

trabalhando sua espiritualidade, ou simplesmente está se trabalhando, encarando 

questões pessoais de sua vida como vícios, desequilíbrios emocionais, de saúde, ou 

outras. Quando o daime começa a agir na mente e no corpo do indivíduo, há momentos 

em que se revelam essas questões de ordem estritamente pessoal. Nesses momentos 

somos confrontados com os nossos defeitos e inevitavelmente fazemos um balanço de 

como anda nossa vida. Isso é um trabalho. Costuma-se dizer no círculo daimista que 

todos que bebem o daime é para trabalhar o seu ser, sua personalidade, aperfeiçoar suas 

qualidades. 

O trabalho acontece principalmente para o fardado. O fardado do Santo Daime 

deve ser um exemplo para os que não são fardados e principalmente para os que são. 

Quando o indivíduo escolhe se fardar no Santo Daime ele está escolhendo também ao 

mesmo tempo trabalhar, isto é, ele está escolhendo zelar pela doutrina do Santo Daime. 

Zelar pela doutrina significa estar sempre com a farda limpa e bem passada nos 

trabalhos, bailar e tocar maracá ou instrumento musical com perfeição, cantar os hinos 

também com perfeição, participar de todos os trabalhos da doutrina e realizar os 

trabalhos de Santo Daime sem muitas invenções, ou seja, fazer os trabalhos sem 

acrescentar outras doutrinas e práticas espiritualistas fora dos padrões já estabelecidos 

pelo Mestre Irineu e o Padrinho Sebastião. Quando se está dentro do batalhão da Rainha 

da Floresta é necessário estar pronto para trabalhar. O fardado tem que estar pronto para 

servir ao próximo se estiver precisando de ajuda e também para ajudar no 
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desenvolvimento do trabalho, seja cantando, tocando o maracá ou instrumento musical 

em harmonia, ou estando presente na maioria dos trabalhos realizados durante o ano. 

A noção de trabalho inclusive está na letra de alguns hinos; vejamos alguns 

exemplos: 

“Tome esta rosa 

Vá trabalhar 

Neste jardim 

Pra triunfar”
35

 

 

“Eu prometo a meu Rei 

Que eu vou trabalhar direito 

Lapidar o meu Amor 

Para ele ser perfeito”
36

 

 

“Me mandaram eu voltar 

Eu estou firme vou trabalhar 

Ensinar os meus irmãos 

Aqueles que me escutar”
37

 

 

Ao se falar em trabalhar, dependendo do contexto e mensagem que o hino está 

transmitindo, é evidente que ele pode ter um número significativo de simbologias, 

porém, todas essas simbologias de alguma maneira se reportam à tarefa de todo o 

daimista, à sua principal obrigação de concluir as tarefas impostas no seu caminho 

dentro da doutrina, seguir na linha, trabalhando para chegar na perfeição dentro do 

amor. Como dito anteriormente, o dever do fardado é zelar pela doutrina do Santo 

Daime executando os trabalhos sem invenções, é estar com a farda limpa e bem 

passada, saber cantar os hinos, tocar maracá e bailar com perfeição, assim como tocar 

um instrumento musical. O trabalho perpassa toda a vida do adepto, desde sua relação 

com a família, com o seu emprego, sendo que este tem que sempre estar trabalhando 

para ir continuamente galgando mais degraus e se aperfeiçoando como daimista, 

cidadão e ser humano. 

                                                           
35

Hino #14 do hinário “Jardim Perfumoso” de Maria da Liberdade. 
36

Hino #32 do hinário “Chaveirinho” de Glauco Vilas Boas. 
37

Hino #128 do hinário “O Cruzeiro” de Irineu Serra (Mestre Irineu). 
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É dentro do trabalho que o daimista pode reavaliar melhor sua vida, refletir 

sobre os seus defeitos, suas falhas, seus carmas; isso através da força proporcionada 

pelo daime e pelas mensagens que estão contidas nos hinos que falam muito em 

perdoar, amar, enfim, os preceitos do cristianismo. Nesse sentido, ele é encarado como 

uma batalha, em que os adeptos formam um batalhão, no qual o comandante é o chefe 

da missão, Raimundo Irineu Serra, o Mestre Império Juramidam. Como autênticos 

soldados de um exército, é claro que estes deveriam também  ter uma farda e  uma arma 

– que é o maracá – pois segurado firme na mão ele é considerado como uma espada 

capaz de dissipar o mal. De acordo com essa concepção, incorporado pelos adeptos, o 

trabalho acaba reproduzindo uma luta entre o bem o e mal, em que o bem depende do 

esforço de cada daimista em estar sempre em forma para que o mal seja vencido. 

A noção de "trabalho" dentro do Santo Daime foi pensada pela antropóloga 

Arneide Cemin (2002) que pesquisa as comunidades mais ortodoxas do Santo Daime, 

àquelas que se aproximam mais do CICLU, igreja do Mestre Irineu. Como foi dito, os 

rituais no Santo Daime são chamados de "trabalhos". Cemin observa que esses trabalhos 

são aplicados no corpo e no pensamento, gerando produções simbólicas e o imaginário 

do grupo. O trabalho com o daime pressupõe que seja necessário "aprender a trabalhar 

com o Daime", o que segundo Cemin (CEMIN, apud LABATE & PACHECO, 2002, p. 

348-349) designa que há uma multiplicidade de técnicas que têm o corpo como suporte, 

tais como o fardamento, a concentração, coordenação de movimentos entre os passos do 

bailado, o cântico dos hinos e a cadência do maracá, além do próprio efeito físico que a 

bebida provoca (dormência, taquicardia, vômitos, diarreias, "viagens astrais" ou 

sensações de morte e renascimento, prazer, visões belas ou de terror). 

Nesse sentido, Cemin entende que os "trabalhos espirituais" pressupõe que 

hajam "técnicas corporais" no sentido estritamente maussiano, ou seja, são técnicas que 

dizem respeito à atitudes corporais que tem como objetivo adequar o neófito ao sistema 

rigoroso de controle social existente na cosmovisão daimista. 

A ideia de trabalho é passada através da oralidade, a partir de quando o 

indivíduo começa a frequentar com regularidade as cerimônias. Os daimistas entendem 

que, quando se está em trabalho, quando os fardados e visitantes estão na igreja 

tomando o daime, ali é um espaço em que a pessoa encontra-se a todo o momento numa 

zona de conforto. Isso pelo fato de que o daime vai expandir a consciência do indivíduo, 

fazendo com que este venha a ter contato até com espíritos ou seres que não fazem parte 
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da nossa realidade comum e também com nossos sentimentos mais profundos de 

perdão, amor, compaixão, entre outros.  

É possível que dentro do trabalho, algumas pessoas fiquem com mal-estar 

causado pela ingestão do daime. O daime pode fazer a pessoa vomitar, defecar ou até 

mesmo baixar a pressão sanguínea. Esses efeitos são comuns e conhecidos pelos 

daimistas e pelos ayahuasqueiros.  Quando o daime age dessa maneira com o indivíduo 

isso é visto pelos adeptos como uma limpeza. O daime causa todo esse mal-estar   

porque está fazendo uma limpeza física e espiritual na pessoa que o ingere. É por essa 

razão também que há fiscais dentro do trabalho: caso alguma pessoa passe mal, esteja 

mirando muito ou mesmo andando pelo terreiro perdida por estar muito pegada38. 

Portanto, é por isso que o fiscal está dentro do trabalho para servir, seja a alguma pessoa 

que esteja passando mal ou mesmo o batalhão como um todo, ajudando a manter as 

velas acesas, fazendo fogueira, defumação no salão, varrendo o salão, entre outras 

atividades. 

A farda dentro da doutrina do Santo Daime é muito importante. É com ela que 

o indivíduo se identifica como sendo um adepto.  Ela também é capaz de trazer proteção 

dentro do trabalho, segundo a crença daimista. A farda é um acessório que traz um ar de 

seriedade ao culto e, além disso, mantém um clima de igualdade no batalhão, pois a 

farda é padrão tanto para o sexo masculino quanto o feminino, ou seja, há um modelo 

único. 

O fardamento é um rito de passagem muito importante dentro do Santo Daime. 

Quando o indivíduo se farda está se comprometendo em assumir uma série de 

obrigações de ordem espiritual e material. O indivíduo que escolhe se fardar assume 

responsabilidades e compromissos em relação às normas rituais, regulamento interno e 

preceitos doutrinários da casa à qual se está frequentando. Há algumas condições 

prévias para o fardamento que são: ter participado pelo menos três trabalhos oficiais 

(concentrações e festejos); ter conhecimento dos princípios doutrinários, éticos e 

estatutários tanto do ICEFLU, quanto do centro o qual o indivíduo está frequentando; 

ser aprovado pela diretoria do centro ao qual se afiliou e posteriormente se filiar ao 

centro local ou ao ICEFLU. O Céu da Arquinha tem em seu regimento interno regras 

sobre como deve se proceder ao demonstrar o interesse de se fardar. 

                                                           
38

 Expressão utilizada pelos daimistas para dizer que estão sentindo o efeito da bebida agir forte, quando a 

força chega. 
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O fardamento deve ser realizado num hinário de farda branca, porém há 

algumas igrejas que realizam fardamentos em trabalhos de farda azul, sendo que a regra 

geral é que a cerimônia seja realizada durante um trabalho de farda branca. Há igrejas 

que estipulam um tempo mínimo de frequência do neófito para que o seu fardamento 

seja aceito, geralmente entre três e seis meses. Nesse meio tempo, é necessário que o 

pretendente a soldado da Rainha deva ir preparando a sua farda e comparecer ao 

máximo de trabalhos que puder. Dessa maneira ele poderá refletir melhor sobre o seu 

pertencimento ao grupo. Observamos que é comum pessoas frequentarem a igreja por 

vários anos e que não tem interesse de se fardar, assim como pessoas que logo que 

conhecem os trabalhos da igreja, já querem entrar para o corpo de fardados. Além 

desses perfis, há também aquelas pessoas que se fardam mas logo depois não aparecem 

mais pela igreja, são aqueles que "correm" do compromisso, uma maneira que os 

daimistas têm de classificar esse tipo de caso. 

Considerando que o fardamento é um importante rito de passagem, este 

pressupõe um momento particular dentro do hinário ou bailado. Há um momento, que é 

geralmente depois do intervalo ou no final do trabalho, em que o fardado vai até a mesa 

central. Nesse momento é chamado o fardado ou fardada que vai colocar a estrela no 

novo fardado. Essa estrela é a de seis pontas, a estrela do Rei Salomão. Dentro da 

estrela há uma Lua que simboliza a Rainha da Floresta e a águia, a ave que voa mais 

alto, sendo assim interpretada como "a guia", simbolizando a visão espiritual que dará  

clareza em nossa jornada. Antes de ser colocada a estrela no novo fardado, o dirigente 

cita em voz alta o nome do novo fardado e também pode falar da importância do 

fardamento antes que seja colocada a estrela no novo fardado. O padrinho ou madrinha, 

pessoa que o novo fardado designou para a tarefa colocar a sua estrela, também pode 

fazer algum discurso sobre o fardamento ao seu critério. Logo após é cantado o hino do 

padrinho Alfredo Gregório de Melo, o # 65 do Cruzeirinho, "Graduação": 

 

No ponto em que estou 

Com meu Pai e minha Mãe 

Toda estrela que dou é uma graduação 

Neste caminho que vou uma grande devoção 

 

Como vimos acima, este fardado deverá agora cumprir certas obrigações. São 

obrigações referentes à própria doutrina do Santo Daime, em relação a posturas que o 
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fardado deve assumir, principalmente dentro dos trabalhos com o daime. Para resumir 

quais as posturas devem ser ideais, podemos dizer que a postura cobrada dentro do 

trabalho é de firmeza, devoção, amor e compaixão. 

Portanto, podemos dizer que o fardamento é mesmo uma espécie de graduação. 

O indivíduo passa para outro nível dentro do trabalho do Santo Daime. Agora poderá 

participar mais efetivamente deste, seja sendo fiscal, despachante de daime, músico, 

puxador/puxadora, tocando o seu maracá e cantando. Ou seja, terá um pouco mais de 

intimidade com o grupo. Dizem que o Mestre Irineu costumava ir graduando os seus 

soldados colocando mais estrelas na farda, fazendo dessa maneira uma espécie de 

distinção entre estes. No entanto, pouco antes do seu falecimento, Mestre Irineu resolve 

igualar todos os soldados deixando apenas uma estrela na farda. 

As fardas do Santo Daime são compostas basicamente de dois uniformes: a 

"farda branca" e a "farda azul". A primeira é composta por um terno branco para os 

homens, Estrela de Salomão. 

As mulheres têm a farda branca composta por saia de pregas, blusa de manga 

comprida, um saiote superposto à saia branca, também pregueado e de cor verde, 

simbolizando as matas; fitas verdes e largas cobrem o peitoral das mulheres formando 

um "Y"; do lado direito é colocada a Estrela de Salomão e no direito há uma rosa ou 

roseta, isso para as mulheres já iniciadas sexualmente, e uma palma para as moças 

virgens; há fitas coloridas no ombro direito que simbolizam "alegrias" e por sobre a 

cabeça uma coroa de strass e lantejoulas brancas e prateadas, simbolizando a "Rainha". 

(CEMIN, apud LABATE & PACHECO, 2002). 

A farda azul dos homens é composta de calça azul marinho, camisa branca de 

manga comprida, sapatos e meias pretas, gravata azul marinho e a Estrela de Salomão. 

Já a farda azul das mulheres de saia azul marinho pregueada, camisa branca de manga 

curta onde há um bolso e nele está bordado na cor azul marinho a sigla "C.R.F", que 

significa "Centro da Rainha da Floresta". 

A noção de trabalho é constituída por um eixo no qual ela não pode ser 

desvinculada. Em sua dissertação O professor dos professores, o autor José Erivan 

pensa um esquema para esse eixo que acho importante destacar aqui. Erivan pensa 

asssim a noção de trabalho no Santo Daime: 

 
[...] a noção de trabalho não pode ser desvinculada em momento 

algum de um eixo que pode ser assim traduzido: trabalho material 

(cotidiano) trabalho material no salão (bailar, cantar, tocar)  trabalho 
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espiritual (transe, miração, incorporação). Na compreensão do 

adepto então, tudo que acontece no salão depende em grande parte 

de como o daimista se apresenta nesse dia, pois aquele momento é o 

resumo de sua vida e como tal o trabalho realizado naquele período 

em que se desenvolve o ritual é um acerto individual bem como da 

responsabilidade de toda a corrente é pensada como um conjunto de 

adeptos sob o efeito da bebida sacramental, pois que o trabalho 

depende dela para acontecer (ERIVAN, 2008, p. 62) 

 

Acredito que com a descrição de alguns dos trabalhos que são desenvolvidos 

no Céu da Arquinha, que é a pratica do Santo Daime interpretada da maneira dos 

filiados da casa, poderemos entender melhor sobre o que foi exemplificado acerca da 

noção de trabalho e também sobre o ethos desse grupo. 

3.1 REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: TIPOS DE TRABALHO E OUTRAS 

ATIVIDADES 

 

O sistema ritualístico do Santo Daime é bem vasto. Principalmente depois de 

sua expansão com o ICEFLU é que surgiram outros tipos de trabalhos diferentes dos 

trabalhos do Alto Santo. 

Quando o Mestre Irineu, fundador da doutrina,  faleceu no ano de 1971, já 

havia até o momento deixado bem definido quais seriam os principais rituais a serem 

realizados. No entanto, após a criação do antigo CEFLURIS pelo Padrinho Sebastião, 

este veio a desenvolver outros tipos de rituais e acrescentar novos elementos e crenças 

no corpo ritual da doutrina. 

Ao descrever os tipos de trabalhos realizados no Céu da Arquinha, vamos 

perceber como os integrantes praticam alguns desses rituais bem à sua maneira, ou seja, 

têm uma característica própria do grupo, que consagrando o daime interpreta aquele 

universo ao seu modo, mas sem fugir dos padrões que caracterizam aquele ritual como 

sendo do Santo Daime já que o grupo é legitimado pela sua ligação com o ICEFLU, 

mesmo não partilhando de algumas interpretações da doutrina por parte dessa 

instituição. Isso ficará mais claro quando formos descrever os trabalhos de 

Concentração e de Hinário. Veremos que o Céu da Arquinha faz uma prática desses 

rituais de acordo com a visão que alguns membros mais antigos do grupo têm sobre a 

doutrina, diferenciado assim sua pratica das demais igrejas de Santo Daime que são 

ligadas ao ICEFLU. 
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A própria maneira com que os integrantes do Céu da Arquinha planejam o seu 

calendário é um pouco diferente de outras igrejas que têm uma ligação com o ICEFLU. 

Por exemplo, o Céu da Arquinha não faz todos os anos o Festival inteiro. O Festival são 

as datas festivas de Santo Antônio, São João, São José e São Pedro, onde no Santo 

Daime são comemoradas cantando hinário e bailando. Em cada uma delas se canta um 

hinário diferente: no Santo Antônio é cantado “O Justiceiro” do Padrinho Sebastião; no 

São João é cantado “O Cruzeiro” do Mestre Irineu enquanto que no São Pedro e São 

José é cantado “O Cruzeirinho” do Padrinho Alfredo. Há dois anos   o Céu da Arquinha 

tem feito apenas o São João, São José e o São Pedro, creio que isso se deve ao pouco 

número de membros associados. Porém, no São José, que de acordo com o calendário
39

 

do ICEFLU é cantado o "O Cruzeirinho", o Céu da Arquinha está optando por cantar "O 

Cruzeiro".  Vejamos uma planilha em que podemos ver como é organizado o calendário 

do Céu da Arquinha, nesse caso o calendário de abril até setembro de 2016: 

 

CALENDÁRIO OFICIAL - CÉU DA ARQUINHA – OUTUBRO 2015 A MARÇO 

2016 

 

MÊS  DIA TRABALHO HORÁRIO LOCAL 

  

OUTUBRO 

 

05/10 – 

SEGUNDA 

SANTA MISSA 16h00 C. A. 

11/10 –

DOMINGO 

TRABALHO DE JOVENS 18h00 C. A. 

12/10 - 

SEGUNDA 

DIA DAS CRIANÇAS 10h00 C.A. 

15/10 – QUINTA CONCENTRAÇÃO + HINÁRIO "O 

TESOURO" DANIEL SERRA 

20h00 C. A. 

30/10 – SEXTA CONCENTRAÇÃO  20h00 C. A. 

  

NOVEMBRO 01/11 – 

DOMINGO 

FINADOS (HINÁRIOS DOS 

COMPANHEIROS + MISSA) - 

FARDA AZUL 

18h00 C. A. 

09/11 – 

SEGUNDA 

 

PASSAGEM DA MAD. TETÊ - 

FARDA AZUL 

20h00 C. A. 

                                                           
39

É importante destacarmos que  durante a presente pesquisa tive a oportunidade de conhecer outras 

igrejas do  Nordeste como, Flor do Cajueiro, localizada em Cascavel, estado do Ceará; Flor da Canoa, em 

Canoa Quebrada, também no Ceará e Céu da Campina, esta em Campina Grande, na Paraíba, igreja que 

foi a primeira a ser formada no Nordeste, portanto, possui vinte e três anos de existência sendo a 

irmandade do Santo Daime mais antiga da região. Em todas elas participei de alguns trabalhos e pude 

perceber muito claramente que cada uma interpreta o Santo Daime a sua maneira e isso é muito bem 

identificado na execução de alguns trabalhos. 
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15/11 – 

DOMINGO 

CONCENTRAÇÃO 18h00 C. A. 

30/11 – 

SEGUNDA 

CONCENTRAÇÃO 20h00 C. A. 

  

DEZEMBRO 07/12 – 

SEGUNDA 

VIRGEM DA CONCEIÇÃO 19h30 C. A. 

15/12 - TERÇA CONCENTRAÇÃO + HINÁRIO 

MAD. PERCÍLIA + HINÁRIO "O 

TESOURO" DANIEL SERRA 

20h00 C. A. 

26/12 – 

SÁBADO 

CURA DE ESTRELA 19h00 C. A. 

 

JANEIRO 05/01 - TERÇA DIA DE REIS 19h30 C. A. 

15/01 - SEXTA CONCENTRAÇÃO  20h00 C. A.  

20/01 – 

QUARTA 

PASSAGEM PAD. SEBASTIÃO 

(MISSA + NOVA JERUSALÉM) 

19h00 C. A. 

 30/01 - SÁBADO CONCENTRAÇÃO 19h00 C.A. 

 

FEVEREIRO 01/02 - 

SEGUNDA 

SANTA MISSA 16h00 C. A. 

10/02 – 

QUARTA 

CINZAS (HINÁRIO MARIA 

MARQUES) 

19h00 C. A.  

15/02 – 

SEGUNDA 

CONCENTRAÇÃO 20h00 C. A. 

27/02 – 

SÁBADO 

CURA DE ESTRELA + JOÃO 

PEDRO 

19h00 C. A. 

 

MARÇO 07/03 – 

SEGUNDA  

SANTA MISSA 16h00 C. A. 

15/03 - TERÇA CONCENTRAÇÃO  20h00 C. A.  

18/03 - SEXTA SÃO JOSÉ (HINÁRIO "O 

CRUZEIRO" MESTRE IRINEU) 

19h30 C.A. 

24/03 - QUINTA SEMANA SANTA (HINÁRIOS A 

DEFINIR) 

19h30 C. A.  

 30/03 - QUARTA ANIVERSÁRIO CÉU DA 

ARQUINHA (HINÁRIOS: "A ARCA 

DE NOÉ" MAD. TETÊ E "JARDIM 

DA PRIMOZIA" MARIA DA 

LIBERDADE 

20h00 C.A. 

 

 

Ao mesmo tempo, creio que essa decisão também  está ligada ao fato de que a 

liderança do Céu da Arquinha está querendo tentar fazer um resgate das tradições 

ritualísticas/doutrinárias do Mestre Irineu, desta maneira, é cantado "O Cruzeiro" no dia 

de São José, assim como é no Alto Santo, igreja do Mestre Irineu comandada pela Dona 

Peregrina Gomes Serra e outros centros que seguem uma linha mais “ortodoxa” como o 

CEPSERIS; centro esse que o Céu da Arquinha tem uma forte ligação devido a 

Liberdade ter conhecido o seu fundador e a família deste que inclui o Padrinho Nonato, 
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Madrinha Conceição e seus demais filhos. Essa amizade perdura e vez por outra o 

Padrinho Nonato ou o seu filho Robison, atual presidente do CEPSERIS (Centro e 

Pronto Socorro Espiritual Raimundo Irineu Serra) faz uma visita ao Céu da Arquinha. 

Ele visitam a Arquinha na condição de dirigentes do trabalho e de puxadores também. 

Na descrição dos rituais, veremos que essas características fazem com que o grupo se 

legitime como sendo diferente de outros grupos por essa sua identificação doutrinária 

com a linha do Mestre Irineu. É na prática ritual que essa característica fica mais 

explícita como veremos a seguir. 

Antes de descrevermos os trabalhos, creio que seja importante informar que 

dentro de todos os trabalhos de Santo Daime há uma variedade de funções que são 

exercidas pelos membros internos da igreja e da doutrina como um todo. Dentro de um 

trabalho de Santo Daime podemos identificar que há as seguintes funções: dirigente do 

trabalho, fiscais de salão, despachantes, puxadoras e músicos. Vejamos qual é a tarefa 

imposta para os indivíduos que exercem esses funções. 

Em todo o trabalho de Santo Daime há uma pessoa designada para abrir, fechar 

o trabalho e designar alguns membros para ficarem encarregados de exercer outra 

funções. Essa pessoa é o dirigente do trabalho.  O indivíduo que fica nessa posição é 

escolhido pela diretoria do grupo através de uma reunião, em que as pessoas votam 

quem deve ficar como dirigente dos trabalhos do mês. Para ser dirigente é preciso ser 

filiado ao grupo, estar com as contas em dia com a tesouraria, ser um bom soldado 

dentro do salão, ou seja, estar presente em todos os trabalhos, mutirões, ensaios, e outras 

atividades, além de ser uma pessoa que tenha uma personalidade equilibrada.  

O dirigente fica na mesa central do salão e ao seu lado direito fica a cadeira 

destinada ao Mestre Irineu, geralmente nessa cadeira é colocado um quadro com a foto 

40
 do Mestre, representando que ele está presente no trabalho. É interessante 

ressaltarmos aqui que nem todas as igrejas põem a cadeira com o quadro do Mestre na 

ponta central da mesa. Das poucas igrejas que visitei aqui pelo Nordeste, apenas o Céu 

da Arquinha têm a cadeira ocupada pelo quadro do Mestre, enquanto que nas outras 

igrejas percebi que quem sentava naquela posição da mesa era o dirigente do trabalho. 

Isso também é uma indicação de que o Céu da Arquinha quer se aproximar mais da 
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Conta a história que, perto da sua "passagem", Irineu Serra teria instruído ao futuro presidente, Leôncio 

Gomes, já devidamente escalado pelo próprio Irineu, que ele não alterasse e nem quisesse modificar o seu 

trabalho pois ele continuaria comandando direto do "astral". Por isso algumas igrejas até hoje ainda põem 

a cadeira designada para o Mestre, não ocupando ela algum membro da doutrina, mas sim ele próprio, 

representado por um quadro com sua foto. 
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linha do Mestre, pois em todos os trabalhos o quadro fica na cadeira, a não ser que 

venha alguma visitante importante, como algum padrinho; nessas ocasiões a cadeira é 

ocupada pelo padrinho que está visitando a igreja, que geralmente são esses padrinhos 

que saem visitando as igrejas e que dirigem os trabalhos os quais vêm realizar.  

O dirigente do trabalho sempre é um homem; essa é uma regra da tradição do 

Santo Daime. A função de dirigente do trabalho é uma das mais importantes dentro da 

hierarquia doutrinária do Santo Daime. Nem todos os homens fardados exercem essa 

função já que há uma escolha rigorosa e também há a questão espiritual, ou seja, a 

pessoa tem que ter uma "licença espiritual" para que exerça essa função além do 

reconhecimento e confiança dos membros mais antigos da casa. Há sempre um 

revezamento entre os homens filiados do Céu da Arquinha; porém, essa função é 

exercida com mais frequência pelos membros mais antigos do grupo, diga-se de 

passagem, são poucos, ficando em até no máximo quatro membros antigos. 

Os fiscais de salão cuidam do salão durante o trabalho, assim como do bailado 

dos adeptos e visitantes, além de recarregar as velas que apagam, cuidar das crianças, 

dos doentes ou pessoas que estejam se sentindo mal durante o efeito do daime, fazem 

defumação dentro do salão quando solicitado, ou acendem uma fogueira no terreiro. 

Normalmente os fiscais ficam sempre de prontidão do lado da entrada do salão, sempre 

de pé a maior parte do tempo, atento principalmente ao comando do trabalho, tanto 

masculino quanto feminino, pois a qualquer momento tantos estes como algum 

participante do trabalho pode pedir sua ajuda. Há um fiscal feminino e um masculino. 

Eles são designados para essa função no dia mesmo do trabalho; geralmente são 

escolhidos os membros da casa para que fiquem nessa função, podendo ser qualquer 

pessoa, sem restrição, contanto que não esteja doente, que esteja bem e que aceite ficar 

nessa função. Podem ser escolhidos fardados visitantes também para ficar como fiscal, 

isso nos casos em que não há membros suficientes da casa para exercer essa função.  

Há também os despachantes, que são encarregados de servir o daime para os 

participantes do trabalho. Quem ocupa essa posição precisa ter um conhecimento 

mínimo de preparação do daime, ou seja, tem que pelo menos já ter participado de 

algum feitio, o ritual de cozimento do chá. O despachante deve saber qual a 

concentração de daime que está servindo e se possível conhecer como age o chá que ele 

está servindo, pois isso lhe dará mais segurança na hora de servir a quantidade certa 

para os participantes. É importante destacar que, sempre são homens que ficam nessa 

função, tanto do lado masculino quanto do feminino, pois dependendo da quantidade de 
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pessoas no trabalho, se forem muitas pessoas ficam dois homens servindo o daime, um 

do lado masculino e outro do lado feminino. 

As puxadoras/puxadores e os músicos são fundamentais para um bom 

andamento do trabalho. As puxadoras são mulheres que tem uma boa voz para o canto e 

que conhecem bem os hinos. Geralmente elas que começam cantando e então depois 

todos os demais vão acompanhando o seu canto de acordo com a altura que elas estão 

puxando. Essa função pode ser exercida por homens também, sendo que é mais comum 

vermos mulheres puxando os hinários. 

A função de puxador ou puxadora é muito requisitada dentro da hierarquia 

doutrinária do Santo Daime. Isso porque é uma função de destaque, já que a doutrina é 

musical e quem sabe cantar bem acaba virando um puxador/puxadora. No entanto, é 

preciso muito empenho e também o reconhecimento dos demais membros do grupo. É 

comum vermos nas igrejas as pessoas mais velhas e mais experientes puxarem os 

hinários; no entanto, pode haver momentos em que os mais velhos passam a função de 

puxar os hinos para um membro mais jovem. 

O músico (musicista/instrumentista) também é uma peça fundamental para que 

haja um bom trabalho. O músico harmoniza o trabalho com o som do seu instrumento e 

dá o tom para que a puxadora ou puxador cante o hino. Também é uma posição de 

prestígio dentro da doutrina, já que nem todos os fardados e fardadas  sabem tocar um 

instrumento musical. A música no trabalho ajuda também para que haja mais "força", 

para que a corrente se eleve mais espiritualmente juntamente com um bom canto. O 

musicista também pode puxar os hinários, nesse caso dando o tom do hino ou fazendo o 

solo de introdução da melodia do hino. 

 

3.1.1 Santa Missa 

 

A Santa Missa é um trabalho que acontece toda primeira segunda-feira de cada 

mês. Também foi formatado pelo Mestre Irineu e sempre esse trabalho é realizado em 

benefício das almas desencarnadas, no sentido espírita kardecista, já que o Santo Daime 

agrega crenças desse meio. Portanto, a ideia de espíritos, almas desencarnadas, vidas 

passadas é compartilhada no círculo daimista, evidenciando assim que há uma simpatia 

por conceitos do espiritismo. A Missa também pode ser realizada numa ocasião em que 



102 
 

 
 

algum membro da irmandade tenha falecido; nesse caso, se realiza a Santa Missa em 

lembrança do sétimo dia do falecimento da pessoa. 

O trabalho é aberto com o  Sinal da Cruz, Credo e o terço católico sendo que na 

primeira, segunda, terceira, quarta e quinta décadas do terço é rezado Glória ao Pai e 

Oh! Meu Jesus; todos os membros do Santo Daime ficam de farda e é servido o daime 

após o terço. Lá no Céu da Arquinha, esse é o trabalho em que o daime é servido apenas 

uma vez e em pouca quantidade. Devido a sua duração que gira em torno de três ou 

quatro horas. Os adeptos usam a farda azul nesse trabalho que é utilizada nos trabalhos 

em que se canta menos de cem hinos. 

 É cantado uma seleção de hinos do Mestre e de alguns dos seus primeiros 

discípulos. Os hinos são apenas cantados à capela sem instrumentos musicais, o que dá 

um tom de solenidade ainda maior ao trabalho, já que os próprios hinos transmitem um 

sentimento de pesar em suas melodias e letras; vejamos um trecho de um dos hinos 

cantados na missa, o hino #09:  

Me despeço meus irmãos 

Porque vou me apresentar 

Vou alegre e satisfeito 

Para meu Pai me consolar 

 

O total de hinos contidos na seleção é de dez: seis do Mestre Irineu, dois do 

Germano Guilherme, um do João Pereira e um do Joaquim Português. Ao término de 

cada hino são intercalados três Pai-Nosso, três Ave-Maria e Oh! Meu Jesus. No oitavo 

hino os membros que estão na mesa se levantam, acendem uma vela que seguram em 

suas mãos formando uma cruz na mesa; a mulher que está na frente do dirigente do 

trabalho não se levanta, sendo o único membro da mesa a ficar sentado; ao terminar de 

cantar o hino um fiscal vem recolher as velas
41

 que depois são colocadas no cruzeiro em 

frente ao salão. São poucos os membros do Céu da Arquinha que vão à missa; os 

visitantes praticamente não aparecem. Geralmente, a missa é feita com no máximo 
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Certa vez, nesse momento dentro do trabalho da Santa Missa, fiquei encarregado de colocar as velas das 

pessoas que estavam em pé na mesa no cruzeiro. Peguei as velas e fui para o cruzeiro; coloquei uma do 

lado da outra, as quatros numa linha horizontal. Ao final do trabalho, Sávya percebeu que eu tinha 

colocado as velas naquele formato e me deu uma informação que até o momento eu não sabia: que as 

velas têm que ser colocadas em formato de cruz no cruzeiro. Esse foi um bom momento em que pude 

perceber que muitos dos conhecimentos da doutrina do Santo Daime, ritualísticos, místicos, doutrinários, 

são passados pela oralidade. Por exemplo, esse caso que acabo de citar, o conhecimento transmitido foi 

passado de iniciado para iniciado, demonstrando que tem conhecimentos que só é aprendido por quem 

está dentro, que é adepto, quem é soldado da Rainha da Floresta. 
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cinco membros filiados da igreja. Creio que a pouca quantidade de membros presentes 

nesse trabalho seja devido ao horário, que começa entre 16:00h e 17:00h, e também ao 

dia, que é sempre na primeira segunda-feira de cada mês; como algumas pessoas 

filiadas à igreja trabalham nesse horário e também os visitantes, quase sempre o número 

de pessoas presentes não ultrapassa nem cinco. 

 Durante o trabalho é passada a “lista dos desencarnados”, uma folha em 

branco junto com uma caneta para ser colocado o nome de algum desencarnado que por 

ventura esteja necessitado de oração. O trabalho é fechado com um Salve Rainha e 

ainda podem ser cantados alguns pontos para as almas, esses de autoria desconhecida e 

incorporado à seleção de hinos composta pelo Mestre certamente pelo ICEFLU. 

 

3.1.2 Trabalho de Concentração 

 

O trabalho de concentração é sem dúvida o mais realizado no Céu da Arquinha 

e em muitas igrejas de Santo Daime espalhadas pelo mundo. Esse foi praticamente o 

primeiro ritual estabelecido na doutrina do Santo Daime. Assim, foi determinado por 

Mestre Irineu: que todos os dias 15 e 30 de cada mês se consagrasse o daime e se fizesse 

concentração por um período entre uma hora e meia ou duas horas. Como o próprio 

nome do trabalho sugere, esse é um trabalho voltado para que os participantes 

aproveitem um momento para ficar em meditação, exercitando a sua capacidade de 

concentração e ao mesmo tempo tendo uma relação mais íntima com o efeito do daime, 

pois no momento da concentração as luzes se apagam, propiciando um cenário em que o 

ambiente fica escuro, o que facilita um mergulho mais profundo dentro de si. São 

cantados poucos hinos, especialmente no Céu da Arquinha que tenta seguir uma linha 

mais rígida ou tradicional. A farda usada para o esse trabalho é a farda azul.  

Quando digo que o Céu da Arquinha segue uma linha mais rígida dentro do 

Santo Daime, quero dizer que os membros da diretoria, que são as pessoas que fazem o 

funcionamento da igreja, procuram seguir a linha do Mestre apesar desta também está 

inserida na linha do Padrinho Sebastião. Essa questão das linhas pode ser muito bem 

percebida para quem está dentro desse meio, contudo é bom rememorarmos o que quer 

dizer ser da linha do Mestre Irineu ou da linha do Padrinho Sebastião.  

Sabemos que o Santo Daime foi fundado por Raimundo Irineu Serra, no início 

da década de 1930 e que no final da década de 1970 um dos grupos ligados ao 
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movimento religioso de Irineu Serra se expandiu para todo o país, e posteriormente na 

década de 1980 para o exterior. Foi a partir da expansão que as expressões “Santo 

Daime” ou “Daime” passaram a englobar e identificar as principais vertentes religiosas, 

qual sejam, os vários grupos conhecidos popularmente como “linha do Alto Santo” ou 

“linha do Mestre Irineu” e outros grupos da “linha do Padrinho Sebastião” (LABATE, 

ROSE, SANTOS, 2008, p. 25). 

Os centros ligados à “linha do Mestre Irineu” funcionam de maneira autônoma, 

mesmo partilhando  uma origem em comum e tenham uma convivência social próxima. 

o principal grupo que representa essa linha é a igreja fundada por Mestre Irineu, o Alto 

Santo ou Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU) localizado em Rio 

Branco e comandado pela viúva do Mestre, a Madrinha Peregrina Gomes Serra. Já o 

principal centro  que representa a linha do Padrinho Sebastião é o ICEFLU (Igreja do 

Culto Eclético da Fluente Luz Universal - Patrono Sebastião Mota de Melo), antigo 

CEFLURIS, que tem sede localizada no Céu do Mapiá (AM), cujo o líder atualmente é 

o Padrinho Alfredo Gregório de Melo. Enquanto a igreja de Mestre Irineu, o Alto Santo, 

ficou praticamente restrito apenas ao estado do Acre e alguns poucos outros estados, o 

ICEFLU se expandiu para quase todo o território nacional e também para fora do país.  

Não é à toa que a instituição do Padrinho Sebastião utiliza a palavra “eclético” 

no nome dela, já que ela nos revela o caráter plural dessa vertente que abre portas para a 

inserção de novos componentes ritualísticos. Sebastião Mota têm uma nova 

interpretação em relação aos trabalhos espirituais herdados de Mestre Irineu: ele agrega 

algumas novidades no corpo ritualístico partindo de uma aproximação com o 

espiritismo kardecista e com as religiões afro-brasileiras (como incorporação de 

espíritos), além da inserção da Cannabis, que fora rebatizada como Santa Maria e 

utilizada em rituais determinados (ASSIS, LABATE, 2014). 

Diante dessas questões de linhas dentro do Santo Daime, percebemos dentro de 

campo que realmente há essas linhas. As igrejas possuem adeptos que se ligam mais a 

um determinado tipo de linha do que outro. O Céu da Arquinha se posiciona como 

sendo um centro que tenta seguir a linha do Mestre Irineu mas que segue algumas 

diretrizes da linha do Padrinho Sebastião. O Céu da Arquinha faz as concentrações de 

modo um pouco diferente das igrejas que seguem o ICEFLU: nos dias 15 é cantada a 

Oração do Padrinho Sebastião e nos dias 30 não é cantado e logo se entra na 

concentração. Outro detalhe é que não se utiliza instrumentos musicais quando são 

cantados os hinos de concentração do ICEFLU, que nada mais é do que uma coletânea 
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de hinos, e também o Cruzeirinho do Mestre Irineu é cantado da forma que se canta no 

Alto Santo, ou pelo menos tenta se cantar o mais parecido possível com a igreja do 

Mestre. Não apenas o hinário do Mestre é cantado ao modo dos zeladores como se diz, 

mas também os hinários dos companheiros
42

 do Mestre. 

 

Figura 20: Trabalho de Estrela (Cura) no Céu da Arquinha 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Costa Rabelo 

 

A figura ilustra um trabalho de Estrela (Cura) no Céu da Arquinha Com a 

presença do presidente do ICEFLU, Alfredo Gregório de Melo, de sua comitiva e de 

visitantes de outras igrejas do  Nordeste.  

No Céu da Arquinha, se a concentração cai num dia de semana o trabalho 

inicia-se às 20:00h e se cair num final de semana, aos sábados começa-se às 19:00h e 

nos domingos às 18:00h, conforme consta no regimento interno da instituição. 

No dia de ir para a concentração, para um trabalho de festejo ou vinda de 

comitivas, sempre há uma mobilização das pessoas que precisam de carona; essas 

pessoas ligam para as que possuem um carro para tentarem obter uma carona. As 

pessoas que têm carro ficam atentas às pessoas que precisam de carona e sempre quando 

há oportunidade dão carona àquelas que precisam. É bom lembrarmos que o Céu da 
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 Germano Guilherme (Sois Baliza), Antônio Gomes (O Amor Divino), João Pereira (Seis de Janeiro) e 

Maria Marques (O Mensageiro). Esses são conhecidos companheiros do Mestre Irineu e seus respectivos 

hinários. Todos esses hinários são cantados juntos no dia 02 de novembro, dia dos mortos ou dia de todos 

os santos. 
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Arquinha fica relativamente distante de Natal, por volta de 40km, por isso, a melhor 

opção para ir até a Arquinha é de carro. 

As pessoas vão chegando ao terreno da igreja por volta de duas horas antes do 

início do trabalho. Normalmente quem chega primeiro são os fardados filiados da casa, 

que tem a cópia da chave do portão da igreja e da serventia, que é o lugar onde ficam 

guardados os copos, cadeiras, velas, e outros objetos necessários ao trabalho. Ao chegar 

na igreja, dentro do salão, os membros da Arquinha vão abrindo a serventia. Depois de 

aberta a serventia é hora de ir limpando o que estiver sujo lá dentro, ir arrumando os 

copos, a jarra que será servida o daime, destrancar as cadeiras do cadeado e ir varrendo 

o salão se necessário. Sempre as pessoas que chegam primeiro na igreja vão arrumando 

o salão para que o trabalho seja realizado. 

O salão é arrumado da seguinte maneira: as cadeiras da mesa, do lado feminino 

e masculino são posicionadas no salão; a mesa é coberta por um pano branco de enfeite, 

depois são postos os castiçais junto com as velas, dois vasos com flores, que 

simbolizam o "jardim da Virgem Maria" que são os adeptos e também a Cruz de 

Caravaca ou Santo Cruzeiro; a cadeira em que fica o quadro com a foto do Mestre 

Irineu é posicionado no centro da mesa e a cadeira é coberta com um pano de enfeite; 

galões de água são postos nas extremidades do salão perto da entrada, do lado 

masculino e feminino, junto com copos que ficam em cima destes; no Cruzeiro, pouco à 

frente da entrada do salão, é colocado uma vela assim como no ponto de São Miguel 

que fica ao lado da entrada do portão da igreja dentro do terreno; uma mesa é colocada 

no lado das mulheres para dar suporte a secretaria, lugar onde fica a secretaria da igreja 

com um livro de ata onde são registrados os nomes das pessoas que estão participando 

do trabalho e também é onde são recebidas e registradas as contribuições dos visitantes, 

fardados-visitantes e as mensalidades dos filiados. 

Visitantes, fardados-visitantes e os fardados filiados da casa vão chegando aos 

poucos. Os fardados assim que chegam, aqueles que chegaram depois que o salão já foi 

arrumado, vão indo ao banheiro para vestirem as suas fardas. Esse momento de vestir a 

farda no banheiro acaba sendo um momento de interação, as pessoas se cumprimentam 

e conversam assuntos variados, não apenas sobre a igreja; nesse momento podem ser 

acertadas algumas decisões sobre o trabalho, como por exemplo: quem vai ficar de 

fiscal na primeira ou na segunda parte da concentração, quem vai tocar instrumento, etc. 

Claro que essas decisões são deliberadas quase sempre dentro do salão. 
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Com o salão todo arrumado e os participantes também, está na hora de começar 

o trabalho. As pessoas vão se colocando em seus respectivos lugares, o dirigente do 

trabalho escolhe quem vai ficar de fiscal do lado masculino, do lado feminino o 

comando feminino decide quem fica como fiscal das mulheres, escolhe quem vai ficar 

na mesa, as velas vão sendo acesas pelos fiscais, os fiscais vão posicionando as pessoas 

nos seus lugares. O trabalho de concentração está pronto para iniciar. 

Há dois momentos de concentração: o primeiro acontece depois da Oração e o 

segundo após a distribuição do segundo despacho do daime e dura uma hora. É 

importante informar que geralmente, pelo menos no Céu da Arquinha, são servidas duas 

doses de daime nos trabalhos de concentração, podendo haver um terceiro, este sendo 

opcional, ou seja, quem quiser tomar vai e quem não quer pode se abster. Também é 

importante dizer que nas concentrações dos dias 30, não se canta a Oração e que logo 

após todos beberem o daime já se entra logo na concentração (esse também é uma 

característica própria desse grupo). Servido o segundo despacho os participantes voltam 

para os seus lugares e o dirigente ordena que todos fiquem em concentração novamente, 

dessa vez o tempo de concentração é de meia hora. Após a segunda concentração é 

cantada mais uma seleção de hinos, os “hinos de concentração”, que tem o total de treze 

hinos. Às vezes nem sempre são cantados todos, podendo omitir alguns ou pode-se 

também acrescentar outros. Ao final do trabalho é cantado o “Cruzeirinho”, que são os 

últimos treze hinos do Mestre Irineu com todos os participantes de pé e finalmente são 

rezados mais três Pai-Nosso e três Ave-Maria mais um Salve Rainha. O dirigente então 

faz a fórmula de encerramento do trabalho, abre um espaço para quem quer falar, tanto 

visitantes como os filiados da casa, mas, quem fala geralmente são os filiados que têm 

algum aviso a dar sobre o próximo trabalho, ensaios, reuniões, entre outros. 

Há dois tipos de concentração no Céu da Arquinha ou dois modos de se realizar 

esse trabalho: o primeiro, a concentração dos dias 15, canta-se a Oração e a segunda, do 

dia 30, não se canta a Oração indo diretamente para a concentração após todos beberem 

o daime. É importante dizer que as igrejas do ICEFLU fazem o trabalho de 

concentração sempre começando com a Oração. Certa vez, perguntei a Liberdade o 

porquê de se começar a concentração sem a Oração e ela me respondeu o seguinte:  

 

Nós fazemos assim porque fica mais parecido como era na época do 

Mestre, em que as pessoas bebiam o daime e já entravam direto na 

concentração, e daí só no final é que se cantavam hinos, no caso, o 

Cruzeirinho e só. Porque hoje em dia as pessoas fazem pouca 
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concentração e cantam muitos hinos, aí então acaba se perdendo do 

objetivo do trabalho que é se concentra (LIBERDADE, S/D). 

 

Outra peculiaridade do Céu da Arquinha, que é uma característica dessa igreja, 

é que durante o trabalho de concentração, quando se vai servir o daime, não se canta os 

chamados “hinos de despacho”, uma seleção de hinos específica para o momento em 

que o daime está sendo servido. Em outras igrejas é comum que se cante essa seleção no 

momento em que o daime está sendo servido. Outra coisa que chama a atenção é em 

relação ao momento em que são cantados os “hinos de concentração”; no Céu da 

Arquinha esses hinos são cantados sem instrumentos musicais, enquanto que em outras 

igrejas normalmente são usados os instrumentos. 

Essa prática e interpretação do trabalho de concentração por parte dos 

membros do Céu da Arquinha, principalmente pela influência de Maria da Liberdade, é 

que fazem essa igreja ser diferente das demais igrejas ligadas ao ICELFU. Praticando e 

interpretando o trabalho de concentração dessa maneira que acabamos de mostrar, o Céu 

da Arquinha legitima sua prática do Santo Daime perante outras igrejas e faz valer o seu 

ideal de se aproximar mais da linha do Mestre. 

Numa conversa que tive com Liberdade, ela me fez alguns esclarecimentos 

sobre o trabalho de concentração realizado pelo Céu da Arquinha e também sobre a 

identificação com a linha do Mestre: 

 
Hoje nos trabalhos de concentração, a maioria das igrejas fazem 

tudo menos concentração; cantam um bocado de "hinos de 

despacho", Oração, a concentração não dura nem uma hora e já vão 

cantando logo os hinos... Aqui nós tentamos fazer a concentração 

ao modo do Mestre, tentamos zelar o trabalho do jeito que ele 

deixou. Pelo menos, tentamos chegar perto disso. Então, o Mestre 

deixou os trabalhos de concentração pra gente se concentrar; é 

tomar o daime, sentar na cadeira, ficar quietinho e não se mexer. 

No final é que canta-se o Cruzeirinho, ou, do jeito que nós 

fazemos, cantamos alguns hinos depois de segunda parte da 

concentração e depois canta-se o Cruzeirinho (LIBERDADE,S/D). 

 

Há relatos de contemporâneos do Mestre Irineu afirmando que, quando ele 

estava vivo comandando os trabalhos, a concentração era mais longa e eram cantados 

apenas os seus últimos hinos do hinário O Cruzeiro, que são chamados de Hinos Novos, 

pelos adeptos da época do Mestre Irineu, e Cruzeirinho pela geração da expansão do 

Santo Daime. 

Podemos perceber no discurso de Liberdade que a prática do trabalho de 

concentração do Céu da Arquinha é realizado de uma maneira um pouco diferente das 
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demais igrejas ligadas ao ICEFLU. Essa prática é realizada assim de maneira proposital, 

já que o Céu da Arquinha quer ser uma igreja reconhecida por realizar esse trabalho de 

maneira que se aproxime mais da prática original, tradicional do Mestre Irineu. 

 

3.1.3 Trabalho de Hinário 

 

Os trabalhos de hinário são realizados poucas vezes ao ano em relação aos 

trabalhos do calendário oficial do Santo Daime, como por exemplo, os trabalhos de 

concentração. No calendário do ICEFLU há várias datas em que esse tipo de trabalho é 

realizado, porém nem todas as igrejas conseguem fazer esses trabalhos por não haver 

um número de pessoas suficiente. Os trabalhos de hinário que o ICEFLU realiza 

atualmente são: Santo Antônio, cantando o “Justiceiro”; São João, cantando “Cruzeiro”; 

São Pedro, cantando o “Cruzeirinho” do Padrinho Alfredo; a passagem do Mestre, 

cantando o “Justiceiro”; Dia das Mães, Dia dos Pais; aniversário e passagem do 

Padrinho Sebastião cantando o seu hinário;  Aniversário do Padrinho Manoel Corrente; 

Virgem da Conceição e Natal cantando o “Cruzeiro”; Ano Novo cantando o 

“Cruzeirinho”; Dia dos Santos Reis cantando o “Cruzeiro” e o aniversário do Padrinho 

Alfredo cantando o seu hinário. Como podemos perceber, esse é um calendário muito 

extenso e devido a tantos trabalhos e aos poucos membros filiados o Céu da Arquinha 

não realiza todos esses trabalhos de hinário, sendo feitos geralmente o Dia de Santos 

Reis, São João, São Pedro, Aniversário do Céu da Arquinha (onde são cantados os 

hinários “A Arca de Noé” da Madrinha Tetê e “Jardim da Primozia” de Maria da 

Liberdade, sendo bailado) e a Virgem da Conceição. 

Esse trabalho é considerado um festejo para a irmandade. A farda usada é de 

cor predominantemente branca e possui uma elegância que chama a atenção. Esse tipo 

de trabalho é considerado um festejo porque se canta o hinário em homenagem ao santo 

do dia. Essa é uma prática tradicional de devoção aos santos cristãos que fora 

recuperada por Irineu Serra e seus seguidores numa época em que a cidade de Rio 

Branco estava passando por um forte processo de urbanização, processo esse que 

acarretou  mudanças na cultura local. A antiga devoção aos santos, aquelas realizadas 

por comunidades rurais, as festividades que acompanham essa devoção, parecem ser o 

ponto de partida para a elaboração do calendário ritual e da estética e performance 

incorporadas nas primeiras cerimônias do Santo Daime (GOULART, 2002). 
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A partir de um estudo procurando buscar as origens das práticas rituais do 

Santo Daime, Goulart (2002) percebe que a comunidade do Santo Daime incorpora 

práticas de mutirão, compadrio e elementos da antiga devoção aos santos católicos. O 

próprio uso do termo “festival” já remete à relação do culto do Santo Daime com 

antigas festividades aos santos cristãos e também o “baile”, que são os trabalhos 

oficiais, também denominados de “bailado” ou “hinário”, ocasião em que todos os 

adeptos cantam e bailam hinos para o santo do dia. Essa forma de culto está ligada a 

religiosidade em que não há a separação de festa e sagrado, ou dito de outra maneira, 

onde há uma inserção da festa dentro de um contexto sagrado fazendo uma recuperação 

do significado da festa, da dança e do canto. O destaque fornecido à dança é 

característico da religiosidade popular. Nesta, dançar é um meio de se estabelecer 

comunicação com os seres espirituais (GOULART, 2002). 

Depois de décadas sem visitar a família desde que se instalou no Acre, Irineu 

Serra resolve visitar sua família em sua terra natal, o Maranhão. Na volta dessa viagem 

ele volta com ideias de fazer algumas modificações no ritual com o daime, dentre elas o 

estabelecimento definitivo das fardas oficiais dos dias de trabalho. É de nosso 

conhecimento que alguns pesquisadores apontam muitas semelhanças entre a farda atual 

do Santo Daime e as fardas usadas pelos brincantes da Festa de São Gonçalo, no estado 

do Maranhão. Também sabemos que, para o daimista, de acordo com sua visão de 

mundo, a farda assume um papel fundamental de ordem e distinção. A farda imprime 

características em si, ela expressa uma linguagem; quem usa a farda tem todo um 

sistema de códigos que usa em sua vestimenta, como por exemplo, o daimista vê a farda 

como uma armadura que o protege, alinha, lhe dá firmeza, perfila, molda o corpo e o 

espírito também. Tal posicionamento perante sua farda produz no adepto um 

comportamento ritual particular e age, como bem ressaltou José Erivan (2008) como 

“performance legitimadora”, segundo conceito de Connerton (1999). 

O indivíduo que está pretendendo vestir a farda do Santo Daime, ou seja, 

aquele que está querendo “se fardar”, deverá passar por um rito de passagem, 

considerado pelos adeptos como um dos ritos mais importantes dentro da doutrina. Ao 

passar por esse rito, o adepto terá de assumir várias obrigações que são de cunho 

material e espiritual; dentre às quais podemos destacar: comparecer aos trabalhos 

oficiais com a farda completa, respeitar os símbolos da doutrina, se for filiado de uma 

igreja terá de ficar com as contas em dia e participar das demais atividades relacionadas 

à doutrina como estudar os hinários, participar de ensaios, mutirões e feitios. 
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Cada pessoa se farda de acordo com a sua vontade, porém cumprindo as 

normas da igreja na qual ela escolheu se fardar. Geralmente as igrejas estipulam um 

tempo mínimo para se fardar. No Céu da Arquinha, quando o indivíduo manifesta sua 

vontade de se fardar,  o comando da igreja avisa que este terá de ficar em observação 

por três meses, só depois desse tempo, dependendo da conduta que o indivíduo 

apresentou durante os trabalhos e  de acordo com a sua frequência, tanto nos trabalhos 

como outras atividades tais como ensaios e mutirões, é que será definitivamente 

marcada uma data para o fardamento. É comum encontrar pessoas que frequentam a 

doutrina há anos, mas que nunca se fardaram, como também de pessoas que conhecem a 

doutrina há pouco tempo e já manifestam sua vontade de se fardar. O fardamento é um 

momento muito pessoal de um aprofundamento do conhecimento do próprio ser da 

pessoa principalmente dentro da doutrina. 

O indivíduo que escolhe ser um soldado da Rainha também deve escolher 

quem será o seu “padrinho”, se o “novo-fardado” for homem, ou sua “madrinha” se for 

mulher. São os padrinhos ou madrinhas quem vão colocar a estrela no peito do novo-

fardado. A escolha por parte do novo-fardado é livre; este deve escolher uma pessoa que 

seja também fardada. A pessoa que coloca a estrela no novo-fardado, o padrinho ou a 

madrinha, ganha um certo prestígio pela irmandade após colocar a estrela no parceiro. 

O fardamento acontece num momento específico do trabalho de hinário, de 

acordo com o dirigente do trabalho. Nessa ocasião, que pode ser tanto no início, no 

intervalo ou no final do hinário, o novo-fardado vai até a mesa central junto com a 

pessoa que ele escolheu para que coloque a estrela em seu peito, que é chamada de 

madrinha ou padrinho do “novo fardado”. O dirigente do trabalho avisa que uma pessoa 

vai se fardar, diz o nome dela e logo depois canta-se o hino #65 do Padrinho Alfredo 

enquanto que o padrinho ou madrinha do “novo/a fardado/a” vai colocando a estrela em 

seu peito. Segue abaixo parte da letra desse hino, que remete mesmo ao momento do 

fardamento, a uma “Graduação”: 

 

No ponto em que estou 

Com meu Pai e minha Mãe 

Toda estrela que dou 

É uma graduação 

Neste caminho que vou 

Uma grande devoção 
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Depois de fardado, o indivíduo terá de cumprir com as posturas que são 

cobradas dentro do trabalho para todos os soldados, ou seja, este deverá demonstrar 

firmeza, ternura, amor, responsabilidade, que são qualidades essenciais para que o 

daimista seja um bom soldado do Mestre e da Rainha, seguindo sempre na retidão. 

Dessa maneira, o fardamento é um degrau de uma “graduação”, ou seja, o 

indivíduo que se farda está subindo mais um degrau em sua vida espiritual. Como ele 

está entrando para um batalhão, está assumindo um posto dentro do quartel. Conta-se 

que Mestre Irineu graduava os seus soldados acrescentando mais estrelas na farda, para 

distinguir os soldados de acordo com o seu nível de graduação, no entanto, pouco antes 

de seu falecimento ele decide igualar a todos deixando cada um utilizar apenas uma 

estrela.  O “novo fardado” então deixa a fila dos não-fardados e passa a ocupar as 

fileiras da frente do batalhão. 

Nos trabalhos de Hinário, que são também chamados de festejos e possui um 

forte caráter comemorativo, são cantados os principais hinários da doutrina. A estrutura 

e constituição desses trabalhos pode ser pensada a partir das premissas de Connerton 

sobre os ritos comemorativos, como bem nos enfatiza José Erivan (2008), que se 

apropria da ideia do autor contida nesse trecho: 

Todos os ritos são repetitivos e a repetição subentende 

automaticamente, a continuidade com o passado, mas existe uma 

classe distinta de ritos que têm um carácter calendarizado 

explicitamente virado para o passado. Os festivais nacional-socialistas 

pertencem a este tipo e é fácil pensar em mais exemplos. Assim, em 

muitas culturas, os festivais são realizados como a comemoração de 

mitos que lhes estão associados e como a recordação de um 

acontecimento que se pensa ter ocorrido numa data histórica 

determinada, ou num qualquer passado mítico; existem cerimoniais 

recorrentes no calendário, como o Dia de Ano Novo e os aniversários; 

as festas dos santos cristãos comemoram-se em certos dias do ano; no 

cenotáfio, celebram-se cerimônias de recordação; as bandeiras são 

colocadas a meia haste; põem-se flores nas sepulturas; e existem 

actualmente mais de uma centena de embaixadas, em todas as capitais 

mundiais mais importantes, cada uma com, pelo menos, uma 

celebração nacional para a qual os funcionários devem ser convidados, 

todos os anos (CONNERTON, 1999, p. 51). 

 

Ora, nos trabalhos de Hinário são rememoradas tanto a história quanto  o próprio 

sentido da data e também são revividos os ensinamentos que estão contidos dentro dos 

hinários. Os ensinamentos são de ordem doutrinária, referente a normas ou dogmas da 

doutrina, quanto também de ordem ética e moral. 
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A festa é expressa no ritual pela vestimenta dos adeptos, as decorações da igreja, 

a música constante no trabalho (via vozes e instrumentos musicais),  a dança que é 

chamada de “bailado” ou “baile” e os "Vivas" que são dados entremeados aos hinos 

pelo dirigente da casa ou membros filiados que estejam em algum cargo da diretoria. Os 

"Vivas" tem a função de exaltação, reconhecimento, ânimo, dessa forma trazendo força 

espiritual para o trabalho. 

Foi por volta de 1938 que foi instituído o bailado na doutrina do Santo Daime, 

ritual onde os participantes passaram a dançar os hinos marcados pelo ritmo do maracá 

que fora inserido neste mesmo período. Os passos da dança, que mais parece uma 

ciranda estática ou uma marcha militar, seguem o ritmo dos hinos que eram a valsa, a 

marcha e a mazurca. Os adeptos afirmam que esta estrutura de ritual fora um 

ensinamento da entidade Rainha da Floresta, a guia espiritual de Mestre Irineu. 

É a partir daí que o bailado é instituído como um trabalho oficial e por isso foi 

necessário que houvesse datas específicas para a sua realização. As datas do bailado 

foram baseadas no calendário cristão: Nossa Senhora da Conceição, Natal, dia de Reis, 

São José, Santo Antônio, São João e São Pedro. 

De acordo com Sandra Goulart, o bailado é uma herança dos festejos dos santos 

cristãos: “As festividades que acompanham essa devoção parecem ser o ponto de 

partida para a elaboração do calendário ritual e da forma assumida pelas cerimônias da 

religião do Santo Daime” (GOULART, apud LABATE & PACHECO, 2002, p. 324). 

Assim, percebemos que há uma proximidade da doutrina do Santo Daime com 

alguns elementos do folguedo do Baile de São Gonçalo, originário da Baixada 

Maranhense é um festejo realizado como pagamento de promessa em que os 

participantes bailam e recitam versos em louvor a São Gonçalo. Segundo nos contam os 

antropólogos Labate e Pacheco, Mestre Irineu pode ter supostamente se inspirado em 

alguns elementos do Baile de São Gonçalo para compor o seu bailado: 

 
As semelhanças estilísticas entre o baile de São Gonçalo e os rituais 

do Santo Daime são notáveis, a começar pela própria denominação 

dada a determinados rituais daimistas: dias de festejo ou bailado, 

ocasiões especiais em que se baila os hinários (LABATE, PACHECO, 

2002, p. 333).  

 

A farda utilizada no Santo Daime é muito parecida com a farda usada no Baile 

de São Gonçalo, que por sinal, a roupa usada no baile é chamada de farda também. Os 

homens vestem, assim como no Santo Daime, terno e calça brancos, gravata azul 
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marinho; já as mulheres usam saia e portam coroas,  muito semelhantes às coroas da 

farda feminina do Santo Daime, e tanto os homens como as mulheres usam fitas 

coloridas, que são parecidas com as fitas da farda das mulheres do Santo Daime 

chamada de alegrias. Em relação a musicalidade, o baile de São Gonçalo é tocado 

violão e rabeca; nesses instrumentos são tocados ritmos de valsas e marchas, dois ritmos 

tocados no Santo Daime. Ainda em relação às fardas, é importante destacarmos que, 

quando Mestre Irineu retorna do Maranhão em 1957 (essa foi uma viagem realizada por 

ele após vários anos sem ter retornado a sua terra natal) muda o modelo de farda 

substituindo por outro muito parecido com o do Baile de São Gonçalo. 

O bailado acontece salão em forma de hexagonal ou de estrela o qual possui uma 

mesa central. No salão, ao olharmos para o teto e ao redor dele, veremos uma decoração 

com bandeiras de festa junina, bandeiras com fotos de pessoas importantes da doutrina 

como Mestre Irineu, Madrinha Rita e Padrinho Sebastião, além de imagens de santos, 

uma estátua da Virgem Maria na mesa e a foto do Mestre Irineu numa cadeira que fica 

no ponto central. O salão está todo colorido e decorado para o Festival, e isso só é 

possível graças a mutirões
43

 que são realizados para arrumar a igreja semanas antes de 

serem realizados os trabalhos. 

Antes de o ritual começar, é rezado o terço com todos os participantes de pé e 

só depois é que é servida a bebida para se dar início ao bailado. Quando todos tomam o 

daime, vão se postando em seus lugares que são marcados no chão, devendo o indivíduo 

permanecer nele não ultrapassando o limite demarcado no chão. Os músicos ficam 

posicionados na mesa sentados, mulheres do lado esquerdo e homens do lado direito, 

podendo ser que eventualmente o músico baile normalmente ao lado dos outros 

participantes tocando o seu instrumento. A duração do ritual, que geralmente começa às 

20:00 horas, é determinada de acordo com o tamanho do hinário, sendo comum que se 

acabe no amanhecer do dia. Esse tipo de trabalho é segue um calendário fixo, que se 

encerra no bailado de 5 de janeiro, no dia dos Santos Reis, se adentra pela Semana 

Santa, festejos juninos, o dia de Nossa Senhora da Conceição até o Natal e o Ano Novo. 

O ciclo de trabalhos do ano tem início no primeiro trabalho de concentração do ano, que 

acontece no dia 15 de janeiro. No entanto, podem ser feitos bailados em outras ocasiões, 

de acordo com a decisão da própria igreja, sendo realizados bailados nos Dias das Mães, 

Dia dos Pais ou aniversário da igreja. 

                                                           
43

Vamos descrever a atividade de mutirões num tópico específico, na sequência desse capítulo. 
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A música do Santo Daime é composta basicamente por três ritmos: marcha, 

valsa e mazurca. Na valsa praticamente não se sai do lugar, só sendo movimentado o 

corpo para direita e para a esquerda. Na marcha os movimentos são executados 

lateralmente dando-se dois passos para esquerda e dois passos para a direita.  

A mazurca é o movimento mais longo em termos deslocamento do corpo no 

espaço, onde se vira o corpo para a esquerda dando três passos, virando o corpo para a 

direita e novamente se dão mais três passos.  

É interessante ressaltar que há uma simbologia em relação aos ritmos 

executados no ritual, principalmente a valsa e a marcha que são ritmos que aparecem 

com mais frequência. A valsa é um ritmo suave e quando é tocada no salão parece 

envolver os participantes numa esfera de suavidade e paz. É dito que a valsa representa 

o feminino, por isso os adeptos e participantes sentem uma leveza. Já a marcha é um 

ritmo mais pesado, que lembra mais a terra, remete mais a um passo de batalhão do 

exército. 

Os movimentos coreográficos realizados nessa dança lembram movimentos 

que estão presentes na natureza como o balanço do mar e o balanço das árvores 

provocado pelo vento. Os movimentos têm que ser realizados de forma sincrônica o que 

favorece para que haja assim, uma corrente energética entre os participantes. Nesse 

ponto, é importante nós ressaltarmos que, durante o bailado tanto os fardados como não-

fardados devem procurar manter certa postura durante o desenrolar do ritual. Isto 

porque o bailado é visto pelos adeptos como uma forma de doutrinar o corpo e a mente; 

através dos movimentos repetidos executados os adeptos dizem estar doutrinando tanto 

a si mesmos como outras entidades que por ventura estejam ali presentes. 

Os adeptos dizem que o bailado de uma pessoa é o espelho de sua vida 

espiritual, ou seja, através de um estilo de bailado de uma pessoa, por exemplo,  é 

possível perceber se ela está bem harmonizada com sua vida ou não. Um exemplo dessa 

doutrinação do corpo e da mente pode ser visto numa situação que vou expor: se por 

acaso alguém não esteja bailando corretamente, isto é, está saindo de sua marcação, 

chegando até a encostar o participante do lado, tal ação não é bem vista pelos adeptos. 

Isto porque esta ação, em que o indivíduo não está bailando corretamente em seu lugar, 

vai atrapalhar toda a corrente que está formada. A corrente pode ser afetada por alguma 
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alteração
44

 o que pode causar uma interferência no trabalho, fazendo com que os 

adeptos não consigam chegar à harmonia desejada; essa harmonia gera todo um efeito 

positivo para todos no salão, assim como a alteração causa um efeito negativo. Quanto 

mais em harmonia os presentes no bailado estiverem, mais leve será o trabalho e mais 

fácil será o acesso ao divino, ao Eu-Superior. 

Este ritual está cheio de detalhes que podem ser passados despercebidos para 

uma pessoa que está conhecendo pela primeira vez. Mas para os mais experientes, e 

ainda mais para os antropólogos, este ritual é muito rico em suas simbologias, 

movimentos e em toda sua arte em geral. O bailado é um ritual que está repleto de 

performance, seja no modo de dançar, de se vestir, na poesia das letras dos hinos e na 

música executada ao vivo. Dessa maneira, podemos classificar este ritual como uma 

forma de performance ritual. Segundo Richard Schechner, performance pode ser 

classificada da seguinte maneira: 

 

Performances – sejam elas performances artísticas, esportivas ou a 

vida diária – consistem na ritualização de sons e gestos. Mesmo 

quando pensamos que estamos sendo espontâneos e originais, a maior 

parte do que fazemos e falamos já foi feita e dita antes – “até mesmo 

por nós”. As performances artísticas moldam e marcam suas 

apresentações, sublinhando o fato de que o comportamento artístico é 

“não pela primeira vez”, mas feito por pessoas treinadas que levam 

tempo para se preparar e ensaiar. A performance pode ser 
caracterizada por comportamento altamente estilizado, assim como no 

Kabuli, kathakali, ballet, ou nas danças dramáticas dos povos 

australianos. Ou pode ser congruente ao comportamento da vida 

diária, como no naturismo. Além das performances artísticas, existem 

os esportes e os entretenimentos populares, que variam do circo ao 

rock, e claro, os papéis da vida diária (SCHECHNER, 2012, p.49). 

 

Através desse trecho do texto de Schechner, podemos perceber que o ritual de 

bailado se encaixa neste conceito de performance. O bailado é uma ritualização de som 

e de gestos, tendo em vista que os movimentos da dança e a música são executados de 

forma ritualizada. É importante dizermos que para que o ritual de bailado aconteça, é 

necessário que hajam ensaios entre os músicos e as puxadoras 
45

 da igreja. Nestes 

ensaios, os membros da igreja dão uma passada o hinário que será tocado no ritual 

                                                           
44

É caracterizada como uma alteração algum comportamento que não se enquadre nas normas do ritual. 

Se a pessoa estiver com cabeça muito baixa, se movimentando de forma frenética ou agitada,  fazendo 

algum gesto que chame atenção, enfim, são gestos e ações que não condizem com o comportamento que 

um fardado deve ter: sempre estar firme no seu lugar sem chamar atenção por qualquer coisa que seja. 
45

São as mulheres que dão o tom certo do hino, a altura correta em que ele deve ser cantado. Essas 

mulheres são quem conduzem o canto durante todo o trabalho de bailado, podendo haver várias 

puxadoras que vão revezando essa função durante o andamento do trabalho. 
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acertando quais as tonalidades melhores para serem executados os hinos assim como 

acertando o modo de cantar ou algum erro de português que aparece ocasionalmente em 

alguma estrofe. Creio que é importante falarmos também do conceito de ritual abordado 

por Schechner nesse ponto, apenas como forma de esclarecer nossas ideias acerca dos 

ensaios. Para Schechner, os rituais têm algumas funções: 

 

Rituais é uma forma de as pessoas lembrarem. Rituais são memórias 

em ação, codificadas em ações. Rituais também ajudam pessoas (e 

animais) a lidar com transições difíceis, relações ambivalentes, 

hierarquias e desejos que problematizam, excedem ou violam as 

normas da vida diária. O jogo dá às pessoas a chance de 

experimentarem temporariamente o tabu, o excessivo e o arriscado. 

(...) Por isso, ritual e jogo transformam pessoas, permanente ou 

temporariamente. Estes são chamados “ritos de passagem”, e alguns 

exemplos são: iniciações, casamentos e funerais. No jogo, as 

transformações são temporárias, limitadas pelas regras do jogo 

(SCHECHNER, 2012, p. 50). 

 

É interessante quando o autor diz que rituais são memórias em ação; é isto que 

vemos acontecer nos ensaios dos hinários: os adeptos mais velhos vão lembrando a 

melodia dos hinos, assim como a forma correta de acentuar uma palavra ou de não 

enfocar tanto outra na estrofe, e então os músicos vão acompanhando o tom em que as 

puxadoras estão para formar o corpo completo da música. Além dessas características, 

na religião o ritual é visto dessa maneira por Schechner: “Na religião, rituais dão forma 

ao sagrado, comunicam doutrina e moldam indivíduos dentro de comunidades” 

(SCHECHNER, 2012, p. 50). 

 Vimos ao longo de nossa descrição que o bailado consiste numa estruturação de 

técnicas corporais utilizadas para a doutrinação dos corpos. O corpo é obrigado a se 

manter em postura ereta, sempre de cabeça para cima, não podendo fazer movimentos 

bruscos, seja tocando o maracá, tocando algum instrumento musical, ou no jeito de 

bailar. Todos devem estar bem firmes, harmonizados junto com os hinos e os demais 

participantes para que todos possam acessar as forças do astral ou o divino dentro delas. 

Dessa maneira, podemos dizer que as técnicas corporais do bailado visam produzir uma 

função que é a de criar um nível de harmonia entre os participantes que proporcione 

uma experiência leve e agradável. Porém, para que isso aconteça é necessário toda uma 

disciplina da mente e do corpo; o participante tem que se submeter as regras propostas 

pela estrutura do ritual para que seja alcançado esse nível de harmonização. Essa regra 

vale bem mais para os adeptos, pois o indivíduo que é fardado precisa mostrar que está 
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bem perfilado para os demais, tem que mostrar exemplo e o exemplo certo é estar o 

mais cauteloso com os movimentos corporais o máximo possível. 

Toda essa atenção com o corpo, com técnicas de controle dos movimentos e o 

ensino delas está diretamente ligado à análise de Marcel Mauss (1974) a respeito das 

técnicas corporais. Mauss faz um estudo das técnicas corporais desenvolvidas pelos 

seres humanos para além das funcionalidades dessas técnicas, incluindo a dança, e 

conclui que enquanto “fatos sociais totais” elas operam mediações entre categorias de 

natureza estética, fisiológica, psicológica e cosmológica. 

Ao estudar várias técnicas corporais da natação, marcha dos exércitos franceses 

e ingleses, o jeito de andar das mulheres francesas, o autor conclui que “cada sociedade 

tem hábitos que lhe são próprios” (MAUSS, 1974, p. 213). O autor também percebe que 

essas técnicas são passadas através da repetição; por isso, ele diz que “em todos esses 

elementos da arte de utilizar o corpo humano, os fatos de educação dominam. A noção 

de educação podia sobrepor-se à noção de imitação” (MAUSS, 1974, p. 215). 

Podemos verificar o que Mauss entende que sejam as técnicas corporais:  

  
Chamo de técnica um ato tradicional eficaz (e vejam que, nisto, não 

difere de ato mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja 

tradicional e eficaz. Não há técnica e tampouco transmissão se não há 

tradição. É nisso que o homem se distingue sobretudo dos animais: 

pela transmissão de suas técnicas e muito provavelmente por sua 

transmissão oral (MAUSS, 1974, p. 217). 
 

Interessante que o autor fala de atos tradicionais eficazes, e que não é possível 

que existe técnica sem tradição. Portanto, podemos entender que a tradição tem 

significativa importância para que as técnicas sejam transmitidas. Outra reflexão 

interessante que o autor coloca é sobre o corpo. Mauss afirma que “antes das técnicas 

com instrumentos, há o conjunto de técnicas corporais (MAUSS, 1974, p. 218). O corpo 

seria o nosso primeiro instrumento, pois seríamos capazes de construir técnicas através 

das nossas habilidades de discipliná-lo: “O corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem. [...] o primeiro e mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo 

meio técnico do homem é o seu corpo” (MAUSS, 1974, p.217). 

Pode-se afirmar, portanto, que as técnicas corporais do bailado visam produzir 

uma função que é a de criar um nível de harmonia entre os participantes que 

proporcione uma experiência leve e agradável. Porém, para que isso aconteça é 

necessário toda uma disciplina da mente e do corpo; o participante tem que se submeter 

as regras propostas pela estrutura do ritual para que seja alcançado esse nível de 
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harmonização. Essa regra vale bem mais para os adeptos, pois o indivíduo que é 

fardado precisa mostrar que está bem perfilado para os demais, tem que mostrar 

exemplo e o exemplo certo é estar o mais cauteloso com os movimentos corporais o 

máximo possível. 

 

3.1.4 Mutirões 

 

Os mutirões acontecem no Céu da Arquinha basicamente antes dos trabalhos 

festivos, os trabalhos de hinário. As atividades são organizadas comumente por alguma 

pessoa que propõe a atividade, que pode ser qualquer membro da igreja. Geralmente são 

as pessoas que estão no cargo da diretoria que sugerem os mutirões e as mulheres que 

cuidam da decoração da igreja. 

Nos dias de mutirões, na maioria das vezes, poucas pessoas aparecem, mas 

dependendo da ocasião chega a ter até dez pessoas. A organização do mutirão, ou seja, 

quem sugere o dia e horário são os membros da diretoria. Por exemplo, ao ser marcado 

os trabalhos do primeiro semestre do ano, aproveita-se a ocasião para serem encaixadas 

datas para os mutirões, que ficam marcados para os finais de semana, já que a maioria 

dos membros têm disponibilidade.  

As atividades realizadas são diversas, tais como: limpar o salão da igreja, cortar 

os matos do terreno, colocar luzes no cruzeiro e em outros locais do terreno, limpar a 

serventia, banheiros, colocar a decoração no salão e às vezes fora do salão, aguar as 

plantas, e outras. Essas atividades além de serem destinadas ao melhoramento da espaço 

da igreja, como uma forma de zelar pelo espaço, também são parte dos trabalhos 

espirituais, já que as pessoas vão fortalecendo o espírito de união do grupo pela 

oportunidade de estarem mais próximas e dessa forma vão se conhecendo mais e 

estreitando também os laços de amizade. As tarefas são distribuídas de forma aleatória, 

isto é, cada um chega e se propõe a fazer alguma atividade; porém, pode ser que alguma 

pessoa já tenha proposto o que fazer algo antes, como cuidar da decoração ou limpar os 

banheiros. Em algumas ocasiões é realizado um ensaio de algum hinário depois das 

atividades propostas no mutirão. 
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Pelo fato do Céu da Arquinha ser uma igreja urbana
46

, ou seja, a maioria das 

pessoas moram nos grandes municípios do estado do RN, muitas vezes não são 

realizados a quantidade de mutirões desejada pelos membros. É por esse motivo que 

alguns membros da igreja têm contratado uma pessoa que mora na comunidade de 

Campo de Santana para cuidar do terreno, já que praticamente os membros da Arquinha 

só vão lá de quinze em quinze dias ou antes dos trabalhos de hinário que é a época em 

que os membros estão mais presentes. Essa pessoa, o Marcelo, é morador da 

comunidade; inclusive ele mora perto da sede, por isso que ele foi contratado para 

cuidar da igreja. Os membros da Arquinha chamam ele de “zelador”. Marcelo trabalha 

indo no terreno da igreja todos os meses; ele faz uma manutenção geral do terreno: corta 

os matos que estão altos, limpa o salão, os banheiros e rega as plantas que ficam 

próximas ao salão.  

 

3.1.5 Assembleia Geral 

 

Como o Céu da Arquinha é uma instituição, nela há regras que regem o local. 

Essas regras estão contidas no Regimento Interno do grupo; nele estão contidas as 

regras de como se portar no recinto, normas ritualísticas dos trabalhos de Santo Daime e 

a organização dos cargos da instituição. 

A Assembleia Geral acontece de dois em dois anos. Sempre a Assembleia 

Geral Extraordinária
47

 é regida por um membro da igreja, o qual é designado para essa 

função mediante escolha de alguém da diretoria e conforme a concordância do grupo. 

Nesse tipo de assembleia é feita uma retrospectiva da gestão anterior e depois são 

nomeadas as pessoas que serão candidatas aos cargos; esses cargos estão distribuídos da 

seguinte forma: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e grupo de conselho 

fiscal composto por quatro membros. Todas as pessoas que estão se candidatando ou 

                                                           
46

 Quando me refiro ao Céu da Arquinha como uma igreja urbana, quero dizer que a sua sede não é 

localizada numa zona rural ou afastada da cidade e que a maioria dos membros e visitantes moram nas 

grandes cidades. É importante ressaltarmos que a maioria das igrejas que praticam o Santo Daime têm 

suas sedes localizadas em sítios onde há grande espaço verde, onde tenha muita natureza; isso pelo fato 

de que o Santo Daime precisa ser preparado nesse tipo de ambiente, assim como o cultivo das plantas que 

compõe a decocção também deve ser feito em lugares com grande mata verde. Além disso, a ingestão do 

daime é preferível de ser feita em locais que tenham bastante natureza, já que ele propõe um contato 

direto com manifestações e fenômenos desse ambiente. 
47

No Céu da Arquinha há dois tipos de assembleias: a Assembleia Geral Extraordinária e a Assembleia 

Geral Ordinária. Vamos abordar as características das duas ao longo deste tópico. 
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sendo nomeadas à esses são membros da igreja que estão com suas contas
48

 em dia. No 

entanto, sempre acontecem as assembleias gerais ordinárias, aquelas que servem para 

resolver algum assunto referente ao funcionamento da igreja. 

Houve recentemente, na data de 30/09/15, uma Assembleia Geral 

Extraordinária. Como membro da igreja, e claro como pesquisador, eu estava presente. 

A assembleia foi realizada depois de um trabalho de concentração, por volta das 

00h:00min. Estava presente a maioria dos membros da diretoria passada. 

 Depois que o trabalho de concentração terminou foi feita a chamada para os 

filiados da casa ficarem para a assembleia; e também foi feito o convite para as pessoas 

que não são membros e que quisessem ficar assistindo a assembleia. Os membros 

fizeram um círculo com as cadeiras em volta da mesa central. A assembleia foi presidida 

por François, membro integrante da igreja. Durante o evento foi realizado um pequeno 

balanço geral da gestão anterior para que em seguida fossem nomeadas as pessoas para 

compor os cargos da nova diretoria. 

As pessoas foram nomeadas para os cargos pelos próprios membros da igreja; 

as pessoas iam dizendo quem poderia ficar e tal cargo, se essa pessoa dissesse que 

poderia ficar, estaria concorrendo na eleição. Ninguém se candidatou a nenhum cargo, 

todos foram escolhidos pelos membros da igreja com o consentimento da própria pessoa 

nomeada e dos demais membros. Após nomeados os cargos houve a votação para ver se 

todos concordavam. Todos concordaram. Depois de nomeados foi decidido se as 

pessoas estavam dispostas a ficar no cargo ou, se não estivessem, quem elas poderiam 

indicar para que ficasse no lugar dela. Os cargos ficaram distribuídos dessa forma: 

Isaque como presidente, Sávya como vice-presidente, Melina como tesoureira, Adriana 

como secretária e eu, Joaquim e Liberdade no conselho fiscal.  

 

3.1.6 Ensaios 

 

Acredito que os ensaios são uma das atividade mais importantes do grupo, digo 

isso em termos doutrinários, no que tange à perpetuação da tradição dos hinos cantados 

e musicados. Liberdade, que é um dos membros mais antigos do Céu da Arquinha, 

sempre que pode enfatiza a importância dos fardados ensaiarem os hinários. Um bom 

ensaio de um hinário faz com que as pessoas rememorem as melodias e também o jeito 
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Dentro do Regimento Interno do Céu da Arquinha há um estatuto que fala dos direito e deveres de um 

membro filiado da igreja. 
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correto de cantar uma palavra. Isso faz muito diferença na hora do trabalho: se as 

pessoas não estão muito ensaiadas, o trabalho fica um pouco fraco, perde o vigor e a 

firmeza; enquanto que, se as pessoas estiverem bem ensaiadas, tanto puxadoras como 

músicos, o trabalho fico com mais brilho, mais vigor e leve, proporcionando uma 

harmonia maior na corrente. Não apenas isso como também existe “o dever de cada 

fardado/a” de estudar os hinários, como bem podemos atestar no Regimento Interno do 

Céu da Arquinha, no “capítulo II - A conduta antes e durante o trabalho”, item 13: 

 

13- Os hinos são iniciados pelo comando do trabalho ou diretamente 

pelos puxadores (as) que devem estar seguros dos tons apropriados 

para cada hino. É igualmente responsabilidade de todos os membros 

estudar, conhecer e memorizar os hinos para que durante os hinários 

possam contribuir para o brliho da corrente espiritual. Deve-se 

empenhar-se em cantar os hinos, pois o canto constitui a principal 

forma de cada um, se sustentar na firmeza da corrente. É também 

preciso meditar sobre as instruções presentes nos hinos e praticá-las 

no dia-a-dia (REGIMENTO INTERNO DO CÉU DO CEFLUTEG, 

capítulo II, p. 02). 

 

A seguir farei a descrição de dois ensaios: o primeiro é o ensaio do “O Apuro”, 

hinário de Francisco Granjeiro e o segundo foi “O Relógio de Luz” do João Pedro mais 

alguns hinos de Nativa (membro do grupo e filha da presidenta do Céu da Arquinha). 

Ensaio de “O Apuro”: Em dezembro de 2015 um casal, Daniel e Sara, que 

são meus amigos, vieram visitar Natal com o filho deles Uriel. Nessa visita eles me 

contaram que o Guilherme Granjeiro, filho do Francisco Granjeiro, o feitor de daime do 

Mestre Irineu, um de seus primeiros seguidores, estava vindo também visitar Natal à 

passeio junto com a sua atual esposa, Carla Soraia, no mês de janeiro. Disseram que 

estavam interessados em fazer o trabalho de concentração, do dia 15 de janeiro, no Céu 

da Arquinha. Só que, como eles estavam vindo de férias, não foi nada muito 

“oficializado” entre os membros do Céu da Arquinha, só eu e depois Sávya ficou 

sabendo dessa notícia. 

Daniel e Sara ficaram sabendo que Seu Guilherme e sua esposa viriam para 

Natal porque eles estavam tendo contato com eles lá em Minas Gerais, mais 

especificamente em São Tomé das Letras, na igreja Céu de São Tomé, igreja a qual 

Daniel e Sara frequentam, e que o Seu Guilherme e sua esposa também estão 

frequentando. Seu Guilherme e sua esposa moram em Belo Horizonte. 

Claro que fiquei muito feliz com essa notícia, afinal de contas, Seu Guilherme 

Granjeiro é um dos melhores músicos dentro do Santo Daime; em se tratando de 
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acordeon, creio que ele seja o melhor acordeonista do Santo Daime e talvez o mais 

antigo. E também ele viria para Natal sem a sua sanfona, portanto, como eu sou o único 

sanfoneiro do Céu da Arquinha e possuo uma sanfona, ele iria tocar na minha sanfona, o 

que para mim era (foi) uma imensa honra. Só quem é músico sabe da honra e da emoção 

de uma grande referência pegar no seu instrumento, que é algo muito pessoal. 

Essa não era uma visita de uma pessoa qualquer, pelo menos para mim; trata-se 

de uma pessoa que conviveu alguns anos com o Mestre Irineu, o próprio Mestre Irineu 

fez o seu batismo, fez trabalhos junto com ele, já tomava daime desde quando estava na 

barriga de sua mãe, a senhora Adália Gomes, filha de Antônio Gomes, um dos primeiros 

seguidores do Mestre Irineu assim como o pai de Seu Guilherme e que tem um hinário
49

 

que é muito apreciado dentro da doutrina. Além disso ele toca o meu instrumento 

predileto e iria tocar no meu próprio acordeon! 

Creio que vale ressaltar que Seu Guilherme e sua esposa não são ligados ao 

ICEFLU, mas sim a uma dissidência do Alto Santo, igreja fundada pelo Mestre Irineu e 

que se encontra sob o comando da sua esposa viúva, Dona Peregrina Gomes Serra; a 

nome da igreja é CELIVRE (Centro Livre - Caminho do Sol) e é comandada pela Dona 

Adália Gomes. É bom que se destaque esse fato, pois isso mostra que o Seu Guilherme 

e sua mãe, principalmente sua mãe, são das raízes do Santo Daime. 

Ainda no mês de dezembro tento contato com Seu Guilherme pela internet, já 

que sou seu amigo virtual numa rede social. Seu Guilherme me confirma que vem junto 

com sua esposa para Natal e que estão querendo realmente fazer a concentração no Céu 

da Arquinha. Ao entrar em contato com ele, me apresento, digo que sou membro do Céu 

da Arquinha, sanfoneiro, e que quando ele chegasse por Natal me mandasse notícias 

pela internet. 

Sávya faz contato com Carla. Elas vão articulando o ensaio. Marcam para o dia 

13 de janeiro, às 18:00h na casa de Liberdade em Santa Rita. É chegado o dia do ensaio. 

Saio de casa às 15:00h para aproveitar o tempo antes do ensaio para conhecer melhor o 

Seu Guilherme. 

Quando chego na casa de Liberdade, entro pela cozinha, que tem uma entrada 

pelo quintal da casa, e logo me deparo com o Seu Guilherme na minha frente e a sua 

esposa. Dou um boa tarde. Liberdade estava trabalhando na pia da cozinha. Cheguei 
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O nome do hinário é “Amor Divino”. Esse hinário é cantado duas vezes durante o ano: na Semana Santa 

e no Dia de Finados. 
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bem na hora do cafezinho de tarde; Liberdade pede para eu entrar e me oferece um café, 

que eu logo aceito de prontidão. Sento ao lado do Seu Guilherme. 

Seu Guilherme vai nos falando um pouco de como era a época em que o 

Mestre Irineu estava com vida. Diz que essa história de começar o hinário sem 

instrumentos musicais (violão, sanfona, flauta, entre outros), nos dias de festejo quando 

se canta O Cruzeiro, por exemplo, foi posto em prática pelo pessoal do ICEFLU, da 

igreja do Padrinho Sebastião. Segundo ele nos contou, na época do Mestre Irineu, e 

mesmo lá na igreja da sua mãe no CELIVRE, canta-se O Cruzeiro com instrumentos do 

primeiro hino até o último. No ICEFLU, geralmente o hinário começa sem instrumentos 

a partir do primeiro hino e se estende até o #29. Seu Guilherme nos disse também que 

todas as finalizações musicais dos hinos, ou seja, quando se cessam as vozes do canto, 

todas são feitas por completo; não é como no ICEFLU que vez por outra não fazem as 

repetições completas dos hinos, pulando uma estrofe para que acabe logo. 

Não são apenas essas as diferenças das coisas de “como o Mestre deixou”. A 

pessoas são perfiladas no salão num formato de quadrado. Há uma mesa central que é 

quadrada, onde nela se encontra a Cruz de Caravaca ou Santo Cruzeiro, quatro vasos de 

flores, três velas
50

, um pano branco cobrindo a superfície da mesa e a foto do Mestre 

Irineu. Os músicos ficam todos juntos num canto do salão, em frente de onde é servido 

o daime ou de frente para o batalhão masculino dos solteiro. Já nas igrejas que são 

filiadas ao ICEFLU ou que vieram do sistema de expansão do daime pelo Padrinho 

Sebastião têm uma configuração diferente: Há uma mesa central em formato de estrela 

onde nela estão a Cruz de Caravaca, dois jarros com flores, um do lado masculino e 

outro do lada feminino, dois copos com água ambos para cada batalhão, fotos que 

podem ser ou do Mestre Irineu, do Padrinho Sebastião, do Padrinho Alfredo, dentre 

outros.  A mesa fica ocupada pelos adeptos, diferente do formato de “como o Mestre 

deixou” onde as pessoas não ocupam a mesa. Nos trabalhos de Concentração, Estrela e 

outros em que se faz sentado, a mesa fica ocupada geralmente pelos comandantes da 

casa; enquanto que nos trabalhos de Hinário a mesa fica ocupada pelos músicos, 

independentemente deles terem algum cargo dentro da igreja ou não. Outro detalhe 

interessante de ser descrito é em relação aos tamanhos dos maracás do Mestre Irineu e 

do Padrinho Sebastião: os do Mestre são maiores em relação ao do Padrinho e, além 

disso, na vertente do ICEFLU a uma variedade de tamanhos e estilos de maracá. 
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Segundo me contou Seu Guilherme, as três velas representam o Sol, a Lua e as Estrelas, seres louvados 

nos hinos do Cruzeiro, hinário do Mestre Irineu. 
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Podemos notar que há diferenças bem relevantes em relação a organização 

espacial do culto pelo Mestre Irineu e pelo Padrinho Sebastião. Porém, vamos nos deter 

de mais alguns ensinos que foram transmitidos durante o ensaio pelo Guilherme 

Grangeiro. 

Antes de começar o ensaio, Seu Guilherme me pediu para tocar na minha 

sanfona. Pego ela e dou em suas mãos pela segunda vez. Ele começa tocar alguns hinos, 

do Mestre Irineu e de Antônio Gomes o seu avô. Depois toca um pouco de forró e logo 

em seguida valsa. 

As pessoas vêm chegando na casa de Liberdade aos poucos. Esperamos todos 

chegarem lá até às 19:00h. Estavam presentes tanto os filiados do Céu da Arquinha 

como também visitantes fardados e os não-fardados. No ensaio estavam presentes as 

seguintes pessoas: Liberdade, Carla, Seu Guilherme, Isaque, Ayanne, Aldenice, Sávya, 

Josias, Suyonara, Talynne, o pai de Talynne, Alberto e mais algumas crianças filhos de 

alguns dos presentes. 

Todos formam uma roda na varanda da casa. As cadeiras foram posicionadas. 

O ensaio do Apuro começa. Seu Guilherme dar as primeiras notas do hino e Carla canta 

a letra. É diferente do pessoal do ICEFLU: eles fazem primeiro a introdução do hino 

com a melodia instrumental e só depois entra o canto. E também fazem a finalização do 

hino com as repetições inteiras das estrofes. 

Praticamente ninguém conhecia o hinário. Uma ou outra pessoa conhecia um 

ou outro hino, porém não todo o hinário. Nem Liberdade que é que tem o maior tempo 

de Santo Daime no Céu da Arquinha. 

Logo no hino #8, quando termina a finalização musical, Carla chama atenção 

para uma correção na letra do hino: na parte em que tinha escrito “isso é mudança de 

vós” estava errado o “vós”, pois na verdade era pra estar escrito “voz”, o que muda até o 

sentido do hino. Essa foi uma correção da grafia, que não estava correto devido a um 

erro de digitação certamente. No hino #10 Carla chama atenção mais uma vez, dessa 

vez para a melodia do hino. Ela diz que não se prolonga a voz no final da estrofe e que 

há uma pequena pausa. Essa correção foi muito mais minuciosa pois foi uma correção 

da própria melodia e da forma como se canta a estrofe. 

Um tipo de informação assim só é passada oralmente pois, mesmo que haja 

gravação do hinário, somente a pessoa que o conhece mais profundamente, como é o 

caso de Seu Guilherme, que é filho do dono do hinário, e de Carla também que 

acompanha o Seu Guilherme a alguns anos cantando esse hinário pelas igrejas 
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espalhadas pelo Brasil, é que saberá dizer como se executa a estrofe ou a melodia. Eles 

nos explicaram ainda, que se prolonga apenas em algumas estrofes e indicaram quais 

eram. 

Nesse mesmo momento, após a correção que eles fizeram, Talynne chama a 

atenção para umas batidas diferentes que têm no maracá da gravação da internet, que 

inclusive, foi gravado pela família Grangeiro com o patriarca ainda em vida. Seu 

Guilherme diz que essas batidas diferentes do maracá detectadas por Talynne, eram do 

Seu Nica, um seguidor antigo do Mestre Irineu. Seu Guilherme mostra como se faz a 

batida e diz que essa era “a batida do Mestre”, mas só que “nem todo mundo gravou na 

cabeça, só quem ficava ali, com os ouvidos deste tamanho desde pequeno”. 

O ensaio é importante para preparar principalmente as puxadoras e os músicos 

para o dia que o hinário for executado dentro do trabalho. Não apenas as puxadoras e os 

músicos ficam mais preparados mas também todos os que estão no ensaio, pois eles 

também vão aprendendo como se deve cantar os hinos, conhecendo as melodias do 

hinário e também as letras e sua forma correta de entoá-las. Porém, ressalto aqui a 

importância das puxadoras e dos músicos ensaiar, uma vez que são estes que irão puxar 

o hinário. Portanto, devem estar com o hinário bem afiado para na hora do trabalho 

haver o mínimo ou nenhum erro possível. As puxadoras acertam com os músicos as 

tonalidades melhores que encaixem com as vozes delas; então, ao ser acertado a 

tonalidade o músico deve estudá-la, assim como a melodia do hino. 

Podemos dizer que o ensaio é uma forma de sociabilidade entre os membros de 

igreja e os visitantes. O ensaio tem o momento musical de aprender a melodia dos 

hinos, dos músicos irem se entrosando entre si e com as puxadoras e também das pessoa 

confraternizarem e se conhecerem melhor. 

Ensaio de “O Relógio de Luz” mais hinos de Nativa: O ensaio foi marcado 

às 16:00h por Isaque, atual presidente do Céu da Arquinha e músico que comanda a 

banda da igreja. 

Chego na casa de Liberdade às 15:30h. Isaque já está lá junto com ela; os dois 

estão conversando na varanda. Cumprimento os dois. Liberdade pede licença para ir 

tomar um banho antes de começar o ensaio. Fico conversando um tempo com Isaque. 

Nesse momento vem chegando Gisele e Nativa a filha de Liberdade. As duas vieram 

participar do ensaio também. Logo elas vão se aprontar para o ensaio também. Eu e 

Isaque vamos pegando os instrumentos. 
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Liberdade pede para que ensaiemos dentro da sua casa. Entramos lá e vamos 

nos posicionando. Moura, esposo de Liberdade, aparece para o ensaio também. 

Primeiro, nós passamos as tonalidades do Hinário de Cura do Padrinho Sebastião. Só 

depois é que vamos ensaiar o João Pedro, que alguns dizem que o nome do seu hinário é 

“Relógio de Luz” enquanto que outras dizem que é “O Menino Jesus”. Muito difícil 

dizer com precisão qual é o nome original; o fato é que o hinário continua sendo 

cantado até hoje pela irmandade do Santo Daime. Essa é uma questão interessante que, 

inclusive, só pode ser resolvida com uma pesquisa profunda indo lá nas raízes do Santo 

Daime, no Alto Santo. Certamente a Madrinha Peregrina Gomes tem uma posição sobre 

esse assunto e até um esclarecimento definitivo mesmo em afirmar qual o nome do 

hinário desse antigo seguidor do Mestre Irineu. Mas essa resposta só podemos conseguir 

se fomos até lá... 

O ensaio começa. Lá pelo segundo hino chega Josias, que está conhecendo o 

Santo Daime agora, há pouco menos de um ano, junto com sua esposa. Portanto, no 

ensaio estavam presentes eu, Isaque, Moura, Liberdade, Josias, Nativa e Gisele, que faz 

parte do Céu da Flor além de ser puxadora dessa mesma igreja. 

As tonalidades dos hinos vão sendo acertadas por Isaque e Liberdade. 

Chegamos no hino #28. Liberdade chama atenção para esse hino: ela diz que o Alex 

Polari, numa ocasião de um trabalho de Cura, após o hino ser executado, disse que na 

verdade ele não é no ritmo de valsa, mas sim de marcha. No entanto, Liberdade não 

disse se alguém questionou essa colocação dele; o que aconteceu é que o hino fora 

executado em forma de marcha. Ela pede para que cantemos em ritmo de marcha; logo 

após, pede para que façamos em valsa. Depois ela nos pergunta em qual ritmo fica 

melhor: todos respondem que fica melhor em ritmo de marcha. Eu questiono Liberdade 

e pergunto de onde foi que o Alex Polari pegou essa informação, porém, ela não soube 

me responder. Eu disse que me lembraria de perguntá-lo em alguma ocasião em que ele 

estivesse presente cantando esse hinário; ela disse que eu fizesse isso mesmo. 

Acabamos de ensaiar o João Pedro. Nativa pede para que passemos alguns 

hinos que ela recebeu junto com os instrumentos musicais. Ela pega um caderno onde 

ela mesma anotou as letras dos hinos. Ela coloca o seu caderno numa estante para que 

quem estivesse ao seu lado acompanhasse as letras, no casa, estavam Liberdade, Moura 

e Gisele. Nativa vai cantando os seus hinos enquanto que eu acompanho na sanfona, 

Isaque no violão, Josias no maracá, Liberdade e os demais na voz. 
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É notável que Liberdade fica ensinando a sua filha como fazer as marcações 

das repetições das estrofes dos hinos. Ao que parece Nativa não sabia como fazer ao 

certo. Outra coisa que Liberdade chama atenção da sua filha é quanto ao tom da voz em 

que ela está cantando. Ela pede para que nós, eu e Isaque, os músicos, vejam qual a 

tonalidade melhor para ser executado os hinos. Apontamos as tonalidades e Liberdade 

pede para Nativa anotar no seu caderno. 

Há um momento durante a passada desse hinos em que Gisele chama a atenção 

de Josias para a batida do maracá. Ela ensina para ele como é executada a mazurca. 

Josias presta atenção a explicação de Gisele e no final ele diz que está fazendo de forma 

correta e mostra o seu jeito de tocar. Eu observo e vejo que está certo, assim como todos 

que concordam também. Só há uma pequena diferença em sua batida da batida 

“tradicional”: é que ele faz uma espécie de virada no sexto tempo, que no meu 

entendimento, é o que alguns adeptos antigos do Santo Daime chamam de “chamada”. 

Este é um bom exemplo de transmissão oral de conhecimentos. Vejamos outro exemplo 

a seguir. 

No hino “Do Centro da Terra”, há alguns momentos em que o ritmo do maracá 

e o bailado mudam o ritmo. Entra em determinados momentos o ritmo de marcha-valsa, 

ritmo este que está no hinário O Cruzeiro do Mestre Irineu. Nativa aponta quais os 

momentos que é feito esse ritmo. Ela pede para Gisele fazer no maracá pois ela mesma 

não sabe. Enquanto Nativa vai cantando Gisele vai fazendo o ritmo no maracá. Após a 

demonstração do ritmo no maracá, Nativa resolve mostrar como fica o bailado. Gisele a 

ajuda nessa tarefa. As duas se levantam e começam a cantar e bailar o hino. Gisele ainda 

marcando o ritmo do maracá. Esse foi um momento muito interessante pois mostra que 

certos conhecimentos só podem ser passados através da oralidade. Foi o que presenciei 

neste ensaio. 

Com os exemplos desses ensaios acima, creio que podemos dizer que essa 

atividade é voltada para se conservar, domesticar ou mesmo aprender um 

“comportamento restaurado”. Essa é uma noção criada por Schechner (1985), sendo um 

modelo característico dos variados tipos de performance. Segundo Rubens Alvez da 

Silva (2005), em um texto no qual o mesmo nos mostra o percurso teórico de autores 

importantes para a área da antropologia da performance, como Victor Turner, Van 

Gennep e Richard Schechner, o “comportamento restaurado” são sequências de 

comportamento, itens de cunho material, correspondentes à “sequências organizadas de 
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acontecimentos , roteiro de ações, textos conhecidos, movimentos codificados [...]” 

(Schechner, 1985, p. 35-36, tradução minha).” (SILVA, 2005, p. 53). 

É interessante notarmos que, é com a ajuda da noção de “comportamento 

restaurado” que Schechner demonstra que a performance, seja ela de qualquer tipo, 

resume-se numa atividade dinâmica, cultural, “reelaborada, reproduzida criativamente 

ao longo do tempo, mas que sempre se pretende como uma prática idêntica ao que se 

acredita ter sido no passado, tanto no presente quanto no futuro. Esse autor observa que 

a realização de qualquer performance implica num processo permanente de 

aprendizagem, treinamentos, exercícios práticos e repetitivos (SILVA, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação pretendeu enfatizar como ocorre a transmissão de 

conhecimentos doutrinários no Santo Daime, a partir da pesquisa realizada na igreja 

Céu da Arquinha, localizada no município de Nísia Floresta – RN. Para tanto, 

considerei minha experiência de vivência nessa comunidade religiosa, assim como as 

observações eventualmente realizadas em outras igrejas do Nordeste. Procurei enfatizar 

aspectos da história dessa igreja de Santo Daime, como está funcionando no momento, 

quais as atividades realizadas e suas características locais. Outras questões foram 

abordadas como a performance executada pelos adeptos dentro do ritual e fora também 

que influenciam de maneira direta na questão da transmissão de conhecimentos 

doutrinários acerca do culto do Santo Daime. 

Para que o estudo fosse realizado foram necessárias várias visitas a campo, 

nesse caso ao Céu da Arquinha, que foi o local onde realizei todo o trabalho de campo e 

também à outras igrejas de Santo Daime como o Céu da Flor, também localizada no Rio 

Grande do Norte, e outras igrejas do  Nordeste como o Céu da Campina (PB), Flor da 

Canoa (CE) e Céu da Flor do Cajueiro (CE). Minhas visitas à essas igrejas foram muito 

importantes pois fui percebendo que em cada localidade o Santo Daime é interpretado 

de um jeito diferente, fazendo com que cada igreja tenha suas particularidades, sua 

performaticidade, porém, possuindo a prática do culto ao Santo Daime em comum. 

Foi realizada uma pequena revisão bibliográfica sobre alguns dos diversos 

trabalhos acadêmicos produzidos acerca do Santo Daime e também das religiões 

ayahuasqueiras no geral, no entanto, o nosso foco central foi a religião do Santo Daime. 

Abordamos suas características de culto, influências culturais, tradição, desdobramentos 

da tradição e história para desse modo introduzir os possíveis leitores a esse universo 

tão amplo das religiões ayahuasqueiras brasileiras. 

Na sequência traçamos um resumo da história do surgimento do Céu da 

Arquinha através das falas de alguns dos daimistas que participaram desse longo 

processo de construção do grupo. Optei por documentar parte desse processo de 

construção da igreja e do grupo porque achei importante que se tivesse um registro 

desses acontecimentos, visto que até então não tínhamos nenhuma documentação sobre 

a história do Céu da Arquinha, que é parte da história da própria implementação da 

doutrina do Santo Daime no estado do Rio Grande do Norte. 
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No final da dissertação foi feita uma descrição etnográfica do espaço da sede 

do Céu da Arquinha. A etnografia consistiu em descrever todo o espaço do terreno da 

igreja e por conseguinte também descrever quais são as principais atividades realizadas 

nesse espaço, atividades essas que podemos chamar de trabalhos que são os rituais com 

o daime. A realização dos trabalhos é o momento em que podemos perceber como 

funciona o grupo, quais suas peculiaridades, como interpretam a doutrina do Santo 

Daime e também como os conhecimentos adquiridos pelos adeptos mais antigos são 

postos em prática dentro do trabalho basicamente através de suas performances rituais: a 

partir do modo como se apresentam no salão a partir de sua farda bem composta, 

completa e bem alinhada; da maneira como as puxadoras cantam e os músicos tocam; 

da hierarquia que está implícita nas pessoas que se sentam à mesa e das que ficam nas 

primeiras fileiras do salão. 

Pretendeu-se dar aqui uma contribuição para a questão da transmissão de 

conhecimentos doutrinários dentro do Santo Daime. Vimos que estes são passados 

principalmente de adepto para adepto e são passados dentro do ritual através de 

performances, corporais, musicais, simbólicas e fora também através da conversa 

informal com adeptos mais antigos ou nos ensaios dos hinários.  

Também demonstramos como funciona uma igreja de Santo Daime através de 

minha participação nos trabalhos do Céu da Arquinha e também nas assembleias e 

organização do calendário ritual. Vimos que cada igreja funciona de uma maneira 

própria já que cada realidade de cada local apresenta um contexto muito particular.  

Além disso, as interpretações idiossincráticas dos adeptos mais antigos tem 

muita influência da linha doutrinária a qual é preferível seguir, no caso: ou a linha do 

Padrinho Sebastião ou a linha do Mestre Irineu. No Céu da Arquinha há uma tendência 

de seguir a linha do Mestre Irineu. Ela é seguida através da forma como é cantado o 

hinário dele, O Cruzeiro, como também na forma de cantar os hinários dos ditos 

“companheiros do Mestre”, que formam uma linha de hinário da época da constituição 

do Santo Daime. Portanto, no Céu da Arquinha cantam-se esses hinários na versão dos 

zeladores, isto é, numa versão em que se aproxima mais da forma original em que foram 

recebidos estes hinos. Essa é uma atitude diferente das outras igrejas, digo 

principalmente tendo como referência as do Nordeste, aquelas que tive a oportunidade 

de visitar e que são filiadas ao ICEFLU, ou sejam, cantam esses hinários que acabei de 

citar numa versão deles, dos contemporâneos do Mestre Irineu.  
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Contudo, apesar do Céu da Arquinha se esforçar em seguir a linha do Mestre 

Irineu, de alguma maneira segue também a linha do Padrinho Sebastião pois são 

cantados os hinários dessa vertente, são realizados trabalhos que foram desenvolvidos 

pelos Padrinho Sebastião (Estrela, as Missas nas primeiras segunda-feira de cada mês...) 

e também a igreja recebe os representantes (padrinhos e madrinhas) do ICEFLU; há, 

portanto, uma mistura das linhas, que acontece de uma forma um pouco conflituosa, 

pois alguns fardados e visitantes não concordam com certos posicionamentos referentes 

à linha do Mestre Irineu.  
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