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A Segunda Guerra Mundial e a Batalha  
da Borracha no Acre

A partir de 1913, os acreanos tiveram de conviver com a crise da 
borracha. Não se esperava que o Acre se tornasse novamente um gran-
de exportador desse produto para nações como os Estados Unidos e 
a Inglaterra. No entanto, entre os anos de 1942 a 1945, período em 
que aconteceu a chamada “Batalha da Borracha”, durante a Segunda 
Guerra Mundial, a região voltou a ser procurada por esses países pela 
sua produção de “látex”. Nessa época, o Acre voltou a receber milhares 
de nordestinos, majoritariamente do Ceará e conhecidos popularmente 
como “Soldados da Borracha”, para trabalhar nos seringais. (SOUZA, 
2005, p. 91) Cerca de 55.000 foram enviados para a Amazônia, com 
um precário apoio do Governo Federal que, mesmo assim, deixou de 
cumprir muito do que prometera ao incentivar essa mobilização. Os sol-
dados da borracha não morreram na guerra, mas muitos tombaram nas 
armadilhas da floresta amazônica (doenças, assassinatos etc). As ações 
do governo não fizeram desaparecer as casas aviadoras que continuaram 
existindo e, recorrendo às suas velhas práticas de extorsão, abasteciam 
os seringalistas que, por sua vez, estabeleciam relações monopolistas no 
seu trato com os seringueiros. 
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Nos seringais, os soldados da borracha se deparavam com as mesmas 
relações de dominação constituídas no primeiro surto da borracha. Recor-
rentemente, o contrato de trabalho, assinado entre seringueiros e seringa-
listas no modelo imposto pelo governo, era desrespeitado. No contrato 
reconhecia-se o direito do seringueiro ao plantio de seu roçado e às suas 
caçadas, mas ele era obrigado a trabalhar seis dias por semana na seringa, 
sobrando-lhe, assim, somente um dia para sua lavoura. Seus familiares po-
deriam trabalhar na agricultura o tempo que dispusessem. O contrato tam-
bém previa a manutenção do salário do seringueiro durante a entressafra, 
quando deveria se dedicar à manutenção do seringal. Porém, nem esses 
termos eram obedecidos e o trabalhador continuava a ser impiedosamente 
explorado. Essa situação persistiu até o fim da guerra, em 1945. Nesse mo-
mento, os Estados Unidos, Inglaterra e França perderam seu interesse pela 
borracha produzida na região (SOUZA, 2005, p. 93) e a economia local 
entrou em nova crise. Recomeçou então o êxodo de ex-seringueiros rumo 
às cidades da região.

Figura 37   
Serviço Especial de Mobilização de 

Trabalhadores para a Amazônia.
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Figura 38  Passeata dos soldados da borracha.

Figura 39  Soldados da borracha.
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Figura 40  Seringueiros.

Durante o período da guerra, a comunidade de Mestre Irineu foi to-
mada por muita apreensão, já que muitos de seus jovens foram convocados 
para lutar. Ao contrário dos nordestinos, os jovens recrutados no Acre não 
tinham escolha e eram enviados para o front. Ao mesmo tempo, o Acre 
recebia um novo fôlego econômico assumindo ares de prosperidade e pa-
triotismo. Na época, Mestre Irineu chegou a reunir a irmandade para ses-
sões em benefício dos jovens convocados. Entre estes estava seu cunhado, 
Antônio Tordo. Estes trabalhos consistiam em tomar daime concentrando-
-se e rezando silenciosamente em prol do necessitado. Zumira Gomes, em 
entrevista dada ao jornal O Rio Branco, falou sobre esses acontecimentos:

Esta preocupação de zelar pelos seus seguidores ficou demonstrada em 
várias passagens.
Quando um cunhado de Mestre Irineu foi convocado para seguir com 
as tropas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial, várias sessões 
foram feitas em seu benefício. Chegou até receber um hino em que 
pedia à Virgem Maria para defender os inocentes de todo aquele terror.
O cunhado acabou sendo dispensado e voltando de Manaus, sem partir 
para os campos da Europa.1 (GOMES, Z., 1984, p. 4)
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O hino mencionado na narrativa é o 43 – O Prensor. Comumente tem 
se dito que esse hino foi recebido por Mestre Irineu na época da guerra 
entre o Paraguai e a Bolívia. D. Percília Ribeiro deu vários depoimentos, 
como aquele publicado na Revista do Centenário do Mestre, falando nes-
se sentido. A chamada Guerra do Chaco

2
 foi um conflito armado entre a 

Bolívia e o Paraguai, porém, chama-nos a atenção a data do conflito que 
ocorreu entre 15 de junho de 1932 e 12 de junho de 1935. Nessa época, 
segundo os relatos de antigos daimistas, inclusive o de D. Percília, Mestre 
Irineu teria apenas cinco hinos. Portanto, a data mais plausível para o re-
cebimento do hino O Prensor, que é de nº43, seria o período da Segunda 
Grande Guerra, como sugere a narrativa de Zumira Gomes. 

Vejamos abaixo esse hino, provavelmente marcado pela Segunda 
Grande Guerra, em que Mestre Irineu externa a sua crítica social com con-
tundência pouco usual.

43 - O PRENSOR  
(Mestre Irineu)

O prensor que te aparece
A pátria vai abraçar,
Vai pra guerra, vai perder,
A vida que Deus te dá.

Quem te fez não te mandou,
O amor não empregou,
O teu pai não conheceu.
Vai derramar o teu sangue
Que o Divino Pai te deu.

Meu Pai Divino do céu,
Abrandai estes terrores
Vós tenha compaixão
Dos Vossos filhos pecadores.
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Esse período presenciou também uma intensificação da persegui-
ção ao Daime, e a pressão contra Mestre Irineu atingiu seu maior grau.  
No governo do Território Federal do Acre estava Luiz Silvestre Gomes  
Coelho, que governou de 25 de outubro de 1942 a 22 de fevereiro de 1946. 
Estava em curso o Estado Novo, de Getúlio Vargas, com clara inspiração 
fascista. Pregava-se por todo o Brasil os valores da ordem, do patriotismo, 
do cientificismo positivista e da eugenia branqueadora. Nesse quadro polí-
tico-cultural, a comunidade de Mestre Irineu, formada em sua maioria por 
negros ou mestiços, usuários de uma bebida indígena de supostos poderes 
mágicos, passou a ser vítima de um preconceito ainda mais acirrado. Desde 
o seu início, o culto daimista fora estigmatizado como sendo “macumba”, 
e Mestre Irineu, temido por alguns por sua cor e sua avantajada estatura, 
era acusado de ser “macumbeiro”. O seu costume de indicar casamentos 
entre os seguidores era também muito mal visto pela sociedade acreana  
e corriam boatos de que separava casais, tomando as mulheres para si. Aqui 
se repetia, com Mestre Irineu, um velho preconceito, bastante difundido 
na Amazônia, em relação aos pajés masculinos que, além de feitiçaria, são 
frequentemente acusados de “mexerem” com as mulheres que estão sob 
seu tratamento, ou seja, de tentarem assediar ou molestá-las sexualmente. 
(MAUÉS; VILLACORTA, 2001, p. 33) Surgiam também outros rumores 
a respeito do seu carisma entre os seguidores: diziam que enfeitiçava as 
pessoas através de trabalhos de macumba, para mandar e desmandar nelas. 
Havia outras más interpretações de suas atividades devidas, por exemplo, 
ao termo “trabalho” usado para os seus rituais e que era então também 
comumente aplicado a rituais de macumba ou magia negra. Desse modo, 
assomaram-se várias incompreensões e estigmas sobre Mestre Irineu e seus 
seguidores. Isso foi relatado por uma frequentadora do Daime das décadas 
de 1930 e de 1940, que não quis ser identificada, em entrevista que deu  
à antropóloga Sandra Goulart (2004, p. 47).

[...] Era muito difícil naquela época. Tudo tinha que ser muito oculto, 
escondido, porque tinha muita perseguição, até da polícia [...].
Se falava muita coisa do Daime e do Mestre Irineu, e o pessoal tinha 
muito medo porque não entendiam o poder do daime, como é que 
aquele chá podia curar [...].
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Tinha até caso de pessoas que pediam a ajuda do Mestre, tomavam  
o daime com ele e, mesmo assim, depois, ficavam dizendo que tinham 
sido enfeitiçadas, ou que o Mestre tinha feito macumba contra elas [...]. 
Tinha até quem dissesse que o Mestre era um charlatão [...].

Uma das principais justificativas alegadas para a perseguição, movida 
contra a comunidade, era o uso que lá se fazia da ayahuasca para realizar 
curas. Mestre Irineu era frequentemente acusado de curandeirismo e char-
latanismo. A situação do Daime era análoga à de outras religiões brasileiras 
surgidas nessa mesma época, como a umbanda, por exemplo.

3
 Em relação 

a isso, diz-se que, desde que iniciou os seus trabalhos de daime, no come-
ço da década de 1930, Mestre Irineu já sabia que iria enfrentar um forte 
preconceito e que teria passado os cerca de nove anos em que trabalhou na 
polícia, reunindo forças, antes de abrir seu centro de ayahuasca, justamente 
porque sabia das dificuldades que enfrentaria para implantar sua Doutrina.

4
 

Em sua experiência anterior, no Círculo de Regeneração e Fé, ele já havia 
enfrentado o preconceito e a perseguição da polícia boliviana e brasileira. 
Agora, novamente, vinte três anos depois, pesavam-lhe as mesmas acusa-
ções de antes. O contexto social e político não lhe era favorável naquele 
momento. A lei vigente ainda era baseada no decreto de 11 de outubro de 
1890, que introduzira no Código Penal os artigos 156, 157 e 158, refe-
rentes à prática ilegal da medicina e da magia, proibindo o curandeirismo e 
o uso de “substâncias venenosas”. (MACRAE, 1992, p. 65) A antropóloga 
Sandra Goulart colheu o seguinte relato, a respeito da maneira como Mes-
tre Irineu era visto nessa época: 

Havia os que falavam mal, muito mal do Mestre. Por ignorância, ou 
por maldade. Mas falavam sem saber, porque o Mestre era a bondade 
em pessoa, um homem que nunca fez mal a ninguém; só fazia ajudar 
os que precisavam, os que batiam na casa dele [...].
Mas, até por isso mesmo, tinham os que falavam mal, que chamavam 
ele de agitador [...] Falavam que ele usava o Daime para fazer trabalho 
contra as pessoas, para mandar e desmandar nelas [...] Porque muitos 
não entendiam como aquele homem... tão simples que ele era... tinha 
aquele poder, que ia juntando as pessoas em volta dele [...]

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   217 19/10/2011   18:05:05



218

Porque, quando ele falava, todo mundo parava para escutar. E o que 
ele dizia a gente seguia mesmo, porque sabia que era uma orientação 
certa [...]
E aí, falavam mal dele, às vezes até por inveja, tinha gente que não 
gostava dele [...] Como foi o caso daquele tenente Costa que quis 
botar o Mestre na cadeia [...].

5
 (Lurdes Carioca)

Durante a Segunda Grande Guerra, qualquer acusação ou boato fa-
cilmente adquiria grandes dimensões, aumentando ainda mais o ímpeto 
repressor. Assim, após uma festa de São Pedro, quando Mestre Irineu es-
tava descansando, foi surpreendido por um cerco policial. Este estava sob 
comando de um certo Tenente Costa, famoso por sua crueldade e que, há 
tempos, estava no encalço do líder daimista, a espera de qualquer descuido 
seu. Nesse momento, a casa de Mestre Irineu na Vila Ivonete foi cercada 
por quarenta homens, fortemente armados. O tenente invadiu a residência 
e o acordou, apontando um revólver para sua cabeça. 

Abaixo seguem três narrativas diferentes sobre esta passagem na vida 
de Mestre Irineu, a primeira do Senador Mario Maia, a segunda de D. Per-
cília e a terceira de Paulo Serra.

Foi acionado o Tenente Costa, com fama de crueldade e frieza, da 
Polícia Militar, para cercar, invadir e destruir ou desativar aquele culto 
que estaria a incomodar e pôr em risco as convicções sócio-religiosas 
então dominantes.
Mestre Irineu e seus seguidores ofereceram resistência, obrigando as 
autoridades ao diálogo e à negociação.
Do que parecia sair uma guerra, resultou o entendimento através do 
comandante da corporação, Manoel Fontenelle de Castro e do Go-
vernador, Major do Exército, Guiomard dos Santos, interventor do 
então Território, que autorizava o cerco.
De potencial inimigo passou a amigo, freqüentador e protetor do 
Mestre Irineu.

6
 (Senador Mario Maia). 

[...] Eu sei que meteram na cabeça do policial que o Mestre estava lá... 
fazendo e desfazendo... casando e descasando [...]
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Era um tal de Tenente Costa, que não gostava mesmo do Mestre,  
e que vivia inventando coisa para perseguir o Mestre [...]
Aí, mandaram um contingente, mais de trinta homens, para prender 
o Mestre! Imagine só! [...] Um pessoal indisciplinado, iam entrando, 
derrubando as coisas [...] Daí, o Mestre estava até descansando nessa 
hora, sem saber de nada [...] Eles chegaram invadindo, e era o tal de 
Tenente Costa que ia na frente [...]
Iam invadindo... sem consideração... entraram no quarto dele, mexe-
ram na gaveta da mulher dele... Uma falta de respeito! [...]
Quando o Mestre acordou, eles estavam com o revólver na cabeça 
dele já. E o tenente disse assim para o Mestre: “Não estremeça.”
[...] Eles desceram... Aí, foi que foram dizer que eles tinham uma 
queixa lá contra o Mestre, e que queriam prender ele [...] Esta-
vam dizendo que o Mestre estava acobertando o Zé das Neves [...]   
Porque o Zé das Neves estava sempre envolvido com as mulheres [...]  
E estavam dizendo que ele tinha roubado uma dona, era uma mulher 
da vida, e que ele tinha escondido a mulher na casa do Mestre, e que 
o Mestre ia casar os dois e tudo mais [...]
O Mestre não sabia dessa história não, nem sabia onde estava o Zé das 
Neves [...]
Eles já iam prender o Mestre, mas aí chega uma ordem do Coronel Fonte-
nele – que já sabia o que estava acontecendo – mandando dizer que se to-
cassem num fio de cabelo do Mestre iam ter que se ver com ele.

7
 (Percília)

Diziam que o Mestre fazia e acontecia, casava e batizava; pegava as 
mulheres dos outros e levava para o gabinete dele. Tudo isso foi com-
plicando perante a justiça, tudo aquilo que ele não fazia, até que che-
gou a ponto da perseguição. 
Eu era ainda criança, foi na época de 42, 43, eu tinha 5, 6 anos de idade. 
O Mestre Irineu contava essa história. Eu cresci ouvindo essa história 
que ainda hoje se conta. O Papai [Zé das Neves] estava no meio dessa 
enrolada também.
Diziam que eles pegaram o Mestre na noite de São Pedro. Nessa noite 
houve festa. Naquela época o Mestre tomava cachaça [cocal]. Pois 
bem, terminou a festa no amanhecer do dia. A casa dele tinha dois an-
dares, e a gente dormia lá em cima. Uma hora da tarde, a casa dele foi 
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cercada a mando do Tenente Costa por quarenta policiais. Pegaram 
ele, e algemaram ele. Nesse tempo, o papai era carvoeiro do Coronel 
Fontenelle, que era o comandante da Guarda Territorial na época.  
Aí pegaram ele, trouxeram e meteram ele no xadrez lá do quartel. 
Aí, a mamãe [Cecília Gomes] avisou ao papai [Zé das Neves], aí ele 
correu e contou para o Coronel Fontenelle. 
O Coronel Fontenelle foi lá no quartel mandou cuidar dele muito 
bem. Mandou tirar ele e botar numa cela especial, com todos os seus 
direitos. Ele passou a noite lá, mas só que bem tratado. O próprio 
Coronel Fontenelle foi atrás de advogado. Quando foi oito horas da 
manhã do outro dia, houve audiência e dez horas acabou, e ele foi 
embora para casa.

8
 (Paulo Serra) 

Como é comum em relatos sobre acontecimentos ocorridos muito 
tempo antes, a história apresentada pelo Senador Maia parece conter um 
engano. Esse seria referente à alegação de que o cerco policial fora autori-
zado pelo então Interventor do Território Federal do Acre, Major Guio-
mard dos Santos. Isso seria improvável, pois sabemos que, na época em 
que houve a batida policial, Mestre Irineu morava na Vila Ivonete e que 
provavelmente quem teria o poder de autorizar o cerco seria Luis Silvestre 
Gomes Coelho, que foi Interventor do Território Federal do Acre entre 25 
de outubro de 1942 e 22 de fevereiro de 1946. O Major Guiomard dos 
Santos foi nomeado em 14 de Fevereiro de 1946 e só assumiu o governo 
em 25 de abril de 1946, governando o Território até 30 de junho de 1950 
(SOUZA, 2005, p. 173), ou seja, após Mestre Irineu ter se mudado para 
Custódio Freire, em 1945. Este equívoco histórico tem sido amplamente 
repetido, falando-se até que o Major Guiomard teria sido um inimigo de 
Mestre Irineu que posteriormente veio a se tornar seu defensor. O fato de 
ele ter sido seu defensor é verdadeiro, o que não parece ser correto é a sua 
alegada antipatia inicial e, muito menos, a sua autorização do cerco. 

O relato de D. Percília explicita parte do fato ocorrido. Mas, no final, 
ela nega a prisão de Mestre Irineu, dizendo que tudo foi resolvido na sua 
própria casa. Encontram-se vários relatos como esse, onde se ignoram cer-
tas passagens mais difíceis na vida de Mestre Irineu, talvez para preservar  
a imagem mítica do líder. 
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Esse incidente marcou profundamente a comunidade do Daime. 
Tudo indica que foi um dos principais fatores que o levaram a vender as 
terras da Vila Ivonete, para se mudar para a Colônia Custódio Freire. Fala-
-se que, nessa época, havia muitas desavenças entre os frequentadores do 
seu centro, algumas vezes devidas a problemas de alcoolismo e ciúmes.

O uso de bebidas alcoólicas, especialmente da cachaça, tem sido uma 
constante na história do Brasil desde os seus primórdios – prática essa que fre-
quentemente ensejou sérios problemas de ordem individual e social. Sabe-se 
que o próprio Mestre Irineu tinha o hábito de beber em festividades, aniver-
sários, casamentos e algumas festas cristãs (como São Pedro), ou, idas ao co-
mércio de Rio Branco para negociar a produção agrícola, quando frequentava 
bares no Papôco. Com o passar do tempo, a incompatibilidade desse costume 
com o consumo do daime ficou clara para ele, principalmente devido ao nú-
mero de pessoas que buscavam a sua comunidade para se livrarem de depen-
dência alcoólica e necessitavam de seu exemplo para se manterem abstinentes.

Mas outras desavenças perturbavam Mestre Irineu no seio de sua pró-
pria família, envolvendo sua sogra, Maria Franco e sua esposa D. Raimun-
da.9 Em certo momento, a situação ficou tão insuportável que ele foi levado 
a determinar o fechamento dos trabalhos de Daime. Isso aconteceu depois 
da mudança da comunidade da Vila Ivonete para a Colônia Custódio Frei-
re ou Colocação Espalhado (Alto Santo) no ano de 1946. Sabe-se que  
a suspensão dos trabalhos durou cerca de seis meses e que estes só viriam a 
ser retomados após a morte de Antônio Gomes (ocorrida em 14 de agosto 
de 1946). Durante o período de suspensão dos trabalhos este havia recebi-
do um hino em que se comentava a situação.

[...] Meu príncipe está ofendido
Que todos nós ofendemos
Vós fechou vossa sessão
A culpa nós é quem temos [...]

[...] A sessão estando fechada
Estamos fora do poder
Estamos dentro do clamor
Para todo mundo ver [...]

10
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Durante sua relação com Mestre Irineu, D. Raimunda teve um grande 
aprendizado, tornando-se a comandante feminina no Daime. A partir dessa 
relação de confiança, Mestre Irineu, algumas vezes, repassava para ela a 
responsabilidade de fazer trabalhos de cura, executar chamados, organizar 
o grupamento feminino e memorizar as melodias dos seus hinos. Adália 
Granjeiro falou a respeito dessa relação de confiança.

Eu me lembro de tudinho. Ela era uma pessoa muito legal. Se quisesse 
fazer um trabalho, ele mandava ela, ela ia fazer por ele. Trabalho de 
cura pra pessoa doente, podia levar até lá na casa dele, mandava ela com 
a equipe junto pra ajudar e ela fazia o trabalho lá.

11
 (Adália Granjeiro) 

Fala-se que ela recebeu um hino que foi incluído no hinário O Cru-
zeiro, o hino 57 – Eu convido meus irmãos. D. Raimunda teria recebido esse 
hino em um sonho, onde Mestre Irineu o cantava para ela. Ao acordar, 
lembrou o hino e cantou para ele. Mestre Irineu reconheceu o hino, como 
se ele realmente o tivesse cantado para ela e o colocou n’ O Cruzeiro. Entre 
os antigos seguidores, quem se recorda dessa passagem é novamente Adália 
Granjeiro.

Eu era criança, quando eu ouvi eles conversando, que ela recebeu um 
hino. Ela colocou no Cruzeiro e ficou. O hino se chama “Eu convido 
meus irmãos”. Mas, ela recebeu assim: ele cantando pra ela, dizendo 
pra ela, ela não quis, ele colocou no Cruzeiro.
Às vezes, se recebe hino na miração, mas, ela recebeu o hino sonhando. 
Os sonhos, às vezes, pra quem toma daime é um sonho verdadeiro, 
que nem é uma miração, não é? O que a gente não viu mirando e 
tomando daime, às vezes vem no sonho, né? Tem coisa que se você 
for ver mirando não agüenta, né? E no sonho talvez é mais maneiro, 
ao menos eu penso assim.
Ainda hoje, eu tenho em minha lembrança. É mesmo que estar vendo 
ela cantando esse hino. Esse hino, toda vez que eu estou cantando,  
é mesmo que eu estar vendo ela; o jeito dela cantando, ela cantava tão 
bonito. Eu ainda não vi ninguém cantar igual como ela cantava, a voz 
dela era muito suave, bonita mesmo.

12
 (Adália Granjeiro) 
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57 - EU CONVIDO OS MEUS IRMÃOS  
(Mestre Irineu / Madrinha Raimunda) 

Eu convido os meus irmãos,
Que queiram me acompanhar,
Para nós cantar um pouco
Nesta noite de Natal.

Eu convido os meus irmãos,
Para cantar com alegria,
Para nós ir festejar
A Jesus, Filho de Maria.

Eu convido os meus irmãos,
Todos aqueles que quiser,
Para nós ir festejar
A Jesus, Maria, José.

A Sempre Virgem Maria,
Vós só pode é se alegrar,
Porque todos nós pedimos
Para Vós nos ajudar.

O sonhar é uma verdade
Igualmente à luz do dia.
Reparem, neste mundo,
O sonho da Virgem Maria.

Meu Divino Senhor Deus, 
Vós me dê a Santa Luz,
Para sempre eu festejar 
O dia que nasceu Jesus.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   223 19/10/2011   18:05:06



224

Comenta-se, porém que relação de Mestre Irineu com D. Raimunda 
era feita de altos e baixos, confiança e desconfianças. Além disso, sua so-
gra Maria Franco, conhecida pelo seu alcoolismo, se envolvia em conflitos 
com outros membros da comunidade, como Maria Damião, por exemplo,  
o que acabava fomentando mais desentendimentos entre o casal. Passagens 
conflituosas desse tipo encontrariam expressão em certos hinos como o  
48 – A Rainha da Floresta e o 81 – Professor. Fala-se que, originalmente,  
expressariam uma certa indignação com D. Raimunda e Maria Franco, por 
não prestarem atenção aos seus ensinamentos, mas a natureza multívoca de 
suas letras ampliou-lhes os significados, universalizando e tornando pertinen-
tes as suas mensagens a todos os seus seguidores.

13
 Vejamos os hinos abaixo. 

48 - A RAINHA DA FLORESTA
(Mestre Irineu; considera-se que este hino foi recebido em 1942)

A Rainha da Floresta,
Ela veio me acompanhar. 
Todo mundo ri e graceja
Para depois ir chorar.

Tu perdeste a tua luz
Que eu te dei com tanto amor,
Não foi a falta de conselho, 
Tu mesmo nunca ligou.

Vai chorar de arrependid(a)  (arrependido)
Quando um dia se lembrar,
Que eu perdi a minha fortuna
Que eu tinha para alcançar.
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No hino seguinte, Mestre Irineu parece expressar sua frustração peran-
te a falta de atenção que recebiam as suas orientações. Observemos também 
que Mestre Irineu nesse hino cogita novamente parar os trabalhos de daime, 
mas, dessa vez isso soa como uma espécie de desabafo. Desse modo, no 
término do hino ele recebe a instrução que não se pode obrigar ninguém a 
aprender.

81 - PROFESSOR
(Mestre Irineu; o recebimento deste hino é estimado como ocorrendo  
entre os anos de 1948 e 1949) 

Aqui tem um professor
Que vai deixar de ensinar. 
Ele ensina, ninguém faz caso
Só leem de diante para trás.

Só leem de diante para trás,
Mas ele não ensina assim.
Ele ensina é direitinho
Mas ninguém não faz assim.

Se todos assim fizessem,
Estavam um pouco adiantados,
Eram servos de Deus
E do povo bem estimados.

Eu entrei em conferência
Para deixar de ensinar.
A Virgem Mãe me disse
Ninguém não pode obrigar.
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Se ensina, ninguém faz caso,
Ninguém trata de aprender.
Depois não se admirem
De tudo que aparecer.

Mesmo sendo esporádico, o consumo de bebida alcoólica por Mes-
tre Irineu influenciava seriamente muitos de seus seguidores, levando-os 
a desregramentos. A falta de compostura de vários deles comprometeu o 
respeito e a cordialidade mútua na comunidade e o exemplo do líder ins-
pirava os mais afoitos a justificarem seus atos como sendo mera imitação. 
Comenta-se que foi após um embate com Maria Franco, durante a festa de 
casamento de Leôncio Gomes, que Mestre Irineu se convenceu da neces-
sidade de rever sua posição a respeito do uso de bebidas alcoólicas durante 
festividades. Pouco tempo depois recebeu um hino em que pede perdão à 
Virgem Mãe, por seus pecados. O hino chama-se 72 – Silencioso.

72 - SILENCIOSO
(Mestre Irineu)

Silencioso eu chego no jardim,
Eu peço a Virgem Mãe
Que vós tenha pena de mim.

Oh! Virgem Mãe,
Vós sois Mãe do Redentor!
Perdoai os vossos filhos
Pelo Vosso santo amor. 

Silencioso eu chego no jardim,
Eu peço à Virgem Mãe
Que vós tenha pena de mim.
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Divino Pai,
Soberano Criador,
Perdoai os Vossos filhos
Neste mundo pecador.

Silencioso eu chego no jardim,
Eu peço à Virgem Mãe
Que vós tenha pena de mim.

Apesar disso, continuaram a ocorrer episódios de abuso de álcool na 
comunidade, mas, aos poucos, o uso de bebidas alcoólicas foi diminuindo. 
Existem várias versões para a proibição dessas bebidas entre os daimistas. 
A mais lembrada é a do depoimento de D. Percília Ribeiro e Pedro Matos 
(seu segundo esposo), que falam que após um embate com Maria Fran-
co no casamento de Leôncio Gomes, ele recebeu o hino 72 – Silencioso. 
(MAIA NETO, 2003, p. 37) Mas, fala-se que ainda não foi nesse período 
que ele deu um basta definitivo ao seu uso de álcool. Uns falam que foi no 
começo da década de 1950 e outros falam que foi em 1957.

Mestre Irineu Muda-se da Vila Ivonete  
para a Colônia Custódio Freire

Oscar Passos, governador interino do Acre por um curto período em 
1942, deu início a uma importante política de colonização para o Territó-
rio. Pretendia aumentar a produção para atender ao aumento populacio-
nal, decorrente da migração dos antigos “soldados da borracha”, e assim 
evitar problemas de abastecimento no futuro, após o final da guerra, que 
se mostrava próximo. Isso acabou ajudando a Mestre Irineu que, devido 
ao aumento da população no entorno da Vila Ivonete, e especialmente 
após o episódio de sua suposta prisão, começava a procurar terras mais 
afastadas do centro do município rio branquense. Finalmente, vendeu suas 
terras na Vila Ivonete e comprou a posse das terras de Horácio Barrigudo, 
na Colocação Espalhado. A propriedade de um certo Horácio Barrigudo 
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compreendia cinco estradas de seringa (medida das terras na época que 
contabilizava entre 150 e 200 seringueiras por estrada), cerca de quinhen-
tos hectares. Em 15 de maio de 1945, mudou-se para a colocação.

Na literatura existente e em certos relatos de antigos seguidores, surgem 
opiniões discordantes sobre esse período. Alguns sustentam que as terras ad-
quiridas por Mestre Irineu foram uma doação do Major Guiomard dos San-
tos.

14
 Mas isso não leva em conta o fato de que, quando Mestre Irineu se 

mudou para a Colocação Espalhado, na Custódio Freire, em 1945, como é 
unanimemente aceito, o governador da época não era Guiomard dos Santos e 
sim Luis Silvestre Gomes Coelho, cujo mandato foi de 25 de outubro de 1942 
a 22 de fevereiro de 1946. Outro fato importante, é que o processo de coloni-
zação proposto pelo governo de Guiomard dos Santos só teve início a partir de 
sua assinatura do Decreto Lei 83, de 3 de maio de 1947. A versão mais veros-
símil nos parece, assim, ser a de que Mestre Irineu, três anos após a compra da 
terra, pediu um empréstimo ao Banco do Brasil para incrementar sua produção 
agrícola. Sabe-se que ele não conseguiu saldar a dívida no prazo dado pelo 
banco, aumentando o seu débito, devido à cobrança de juros. Mestre Irineu 
pediu então ajuda a Fontenele para interceder junto ao Banco do Brasil. Este 
foi ao governador, na época o Major Guiomard dos Santos, que deu o dinhei-
ro em empréstimo. Quando Mestre Irineu conseguiu levantar fundos com a 
venda de sua produção agrícola e foi saldar a dívida com Guiomard, este não 
quis receber, dizendo que lhe tinha emprestado o dinheiro e sim dado como 
ajuda. No relato abaixo Paulo Serra esclarece o assunto.

Em janeiro de quarenta e cinco, ele comprou as estradas de seringa de 
Horácio Barrigudo. No dia quinze de maio de quarenta e cinco, nós 
mudamos para cá (Alto Santo). Quando nós mudamos pra cá, era só co-
locação. Ele comprou por três contos de réis, quatro estradas de seringa. 
Na época, deveria dar uns quinhentos hectares, ou mais, talvez uns seis-
centos hectares. Nessa época ninguém falava hectares, era só estrada de 
seringa. 
Papai foi ter com Guiomard dos Santos. Na época, ele veio pra cá 
como interventor, não sei direito se foi dois anos ou foi três depois, 
que ele passou a Governo. Ele queria um dinheiro pra abrir aqui um 
roçado. Ele pediu emprestados dezoito contos de réis no Banco do 
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Brasil, pra pagar com seis meses. Tinha prazo para pagar o empréstimo 
pra agricultura. Eu sei que quando chegou a época de pagar, ele não 
tinha o dinheiro.
Papai olhou pro lado, olhou pro outro, procurou o Fontenele. Aí, o 
Fontenele foi pro Governo. Aí, vai pra um e vai pra outro. O Fonte-
nele era Comandante da Guarda Territorial. Sei que ele foi e procurou 
Guiomard dos Santos e conversou. Daí, ele deu o dinheiro.
Quando foi no verão, ele recebeu um dinheiro e foi devolver para 
o Guiomard. Aí, Guiomard disse: “Irineu eu não emprestei esse di-
nheiro, quem te emprestou foi o Banco, eu te ajudei. Eu te dei uma 
ajuda, agora Irineu só tenho uma coisa pra lhe dizer, banco foi feito 
pra sentar, Banco ele ajuda, mas, se você não chega na hora certa ele 
toma tudo que você tem.”
Tanto que papai não quis saber mais de Banco. Quando foi em cin-
qüenta e dois, papai queria fazer um negócio aqui e não dava certo. 
Ele queria transformar aqui em colônia. Ele soube que já tinham trans-
formado as Placas [bairro de Rio Branco] em colônia. Aí, Guiomard 
disse: “Irineu tu coloca o teu pessoal, tu vai derrubando a seringa e vai 
fazendo o acero do roçado e vai deixando, ai tá bom!”
Quando passou uns tempos, isso foi em cinqüenta e quatro ele disse: 
“Irineu eu vou te dar um Titulo Provisório pra tua terra. Aí, tu manda 
e desmanda, tu faz o que tu quiser nela.”
Em cinqüenta e nove, veio o IBRA que hoje é o INCRA; fez a medição 
toda da terra, e entregou pra ele. O IBRA botava na época gente pra 
trabalhar na terra. Dava terra pra qualquer um que quisesse trabalhar 
em colônia. O órgão transformou as estradas de seringa, todinhas, em 
colônias. O que pertencia também a nós, era aqui, onde é hoje o Dis-
trito Industrial até a beira do São Francisco, aquilo ali pertencia a ele. 

Esse período histórico foi marcado pelo fim da ditadura e do Estado Novo. 
Getúlio Vargas foi afastado do poder em 29 de outubro de 1945 e o país todo 
passou a respirar novos ares, livre do regime ditatorial e do fardo da guerra. 
Rio Branco, com o fim do conflito, teve de absorver novamente outra grande 
massa de seringueiros, os ex-soldados da borracha que se deslocavam dos se-
ringais para a capital. A reconfiguração estrutural da capital com esse aumento 
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populacional era inevitável. Luis Silvestre Gomes Coelho, o último interventor 
do Território Federal do Acre indicado por Getúlio, já se preparava para sua 
saída do governo. Com o retorno da democracia ao país, foi eleito Presidente 
da República, em 2 de dezembro seguinte, o General Eurico Gaspar Dutra.  
O novo Presidente indicou como interventor para o Território Federal do Acre, 
o Major Guiomard dos Santos que assumiu o governo em abril de 1946. 

A saída, nesse momento, de Mestre Irineu da Vila Ivonete para uma 
área mais afastada, parece ter sido providencial para a comunidade de for-
ma geral. Vila Ivonete logo virou um bairro populoso. Alocado em uma 
área maior, de cerca de 500 hectares, Mestre Irineu pôde acolher vários 
novos seguidores que não tinham terra e também se preservar de outro 
possível aumento populacional em seu entorno. Ele agora tinha também 
terra suficiente para desenvolver mais livremente seus trabalhos religiosos, 
que necessitavam de certa privacidade. Vejamos a abaixo um croqui do 
entorno de Rio Branco do final da década de 1950, início da década 1960, 
detalhando a mudança efetuada por ele em 1945.

Figura 41  Foto do croqui do entorno de Rio Branco 1960. Organograma da mudança de  
Mestre Irineu da Vila Ivonete para a Colocação Espalhado na Custódio Freire em 1945.
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Mestre Irineu se mudou da Vila Ivonete para a Colocação Espalhado, 
na Colônia Custódio Freire, no dia 15 de maio de 1945, na mesma semana 
em que a Segunda Guerra Mundial se encerrou oficialmente. Chegando 
lá, se instalou em uma pequena casa de pachiúba, juntamente com sua es-
posa D. Raimunda e seu filho de criação, Paulo Serra. Ao mudar-se para a 
nova morada, trocou de imediato o nome Colocação Espalhado para Alto 
da Santa Cruz. A sua preocupação inicial foi organizar um espaço para a 
realização dos trabalhos de sua doutrina espiritual, pois o hinário oficial de 
São João estava próximo. Apesar da distância da Vila Ivonete para o Alto 
da Santa Cruz ser de aproximadamente sete quilômetros, a mudança não 
alterou o ritmo dos trabalhos espirituais. Embora sentissem a ausência do 
líder, todos continuavam suas vidas normalmente. Nos dias em que ha-
via sessões de concentração ou hinários, todos caminhavam pela Estrada  
Alberto Torres, para chegar ao Alto da Santa Cruz.

Figura 42  Mapeamento do INCRA das terras nos arredores de Rio Branco – 1980. A área em 
evidência no mapa corresponde às terras de Mestre Irineu com suas respectivas divisões atuais.
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Dando seguimento ao projeto governamental de implantação de  
colônias agrícolas, iniciado no governo do Major Guiomard do Santos,  
o título provisório das terras de Mestre Irineu foi finalmente expedido em 
27 de julho de 1950, no Governo do Major Raimundo Pinheiro Filho (ver 
foto do título). Cerca de 80 mil hectares do Seringal Empresa (terras onde 
estava instalada a capital) fizeram parte do projeto e ainda no governo de 
Guiomard já haviam sido implantadas em Rio Branco as colônias: Alberto 
Torres, Mâncio Lima, Cecília Parente, Dias Martins, Souza Ramos e Juarez 
Távora. (SOUZA, 2005, p. 106)

Figura 43  
Licença de 
Ocupação 

a Título 
Provisório.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   232 19/10/2011   18:05:11



233

Logo após mudar para sua nova morada, Mestre Irineu começou a 
preparar um local para receber os discípulos. Inicialmente, era possível aco-
modá-los a céu aberto, no laranjal que ficava ao lado de sua casa de pachiú-
ba, já que mês de junho no Acre é inverno de estiagem. Assim, o primeiro 
hinário no Alto da Santa Cruz foi realizado nesse local, na véspera do dia 
de São João, em 23 de junho de 1945. Como lembra D. Percília Ribeiro:

O trabalho foi realizado embaixo de um laranjal. Como a mudança 
havia acontecido no final de maio, não houve tempo hábil para Mestre 
Irineu construir um local para a sede. 

Figura 44   
Verso da folha 
de Licença de 
Ocupação e  
Título Provisório.
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Foi um trabalho inesquecível, era um dia muito frio, todo mundo 
pensava como ia suportar a frieza da mata naquela noite. Mas nem 
sentimos o tempo passar, tomamos o daime e começamos a cantar os 
hinos do Mestre, sentindo aquele conforto que parecia vir de cima.  
E vinha mesmo, em meio a toda aquela mata, cantamos como se esti-
véssemos em pleno salão.

15
 (D. Percília Ribeiro)

Fala-se que neste período Mestre Irineu recebeu o hino 60 – Laran-
jeira, que marcou o breve período em que os trabalhos foram realizados 
no laranjal. Com este hino, foi também introduzido um novo tipo de passo 
no bailado, chamado de “meia valsa”. Assim, parte do hino é bailado com 
o passo tradicional de valsa, enquanto o estribilho é dançado com as pernas 
movimentando-se em pequenos passos sem sair do lugar e levantando-se 
as pernas levemente, uma após a outra, em movimentos rápidos. O novo 
passo é executado depois que o puxador grita a palavra “laranjeira!”. Note-
-se também que o hinário O Cruzeiro não tem mazurcas, que aparecem 
somente nos hinários de Germano Guilherme e de Antônio Gomes. 

60 - LARANJEIRA 
(Mestre Irineu) 

Cada um tem um cabedal,
De acordo que Deus lhe dá,
Para viver neste mundo 
É preciso procurar. 

(LARANJEIRA)
Laranjeiras carregadas
De laranjas boas,
Assim é algumas pessoas.
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Vou vivendo e vou dizendo,
De acordo o que vai chegar
O ouro que tem na Terra
É a luz que brilha mais.

(LARANJEIRA)
Laranjeiras carregadas
De laranjas boas,
Assim é algumas pessoas.

O período que se seguiu à mudança foi muito difícil para Mestre 
Irineu e seus seguidores. Perante a necessidade de retomar o trabalho nas 
plantações de onde retiravam sua subsistência, os membros da comuni-
dade reiniciaram as culturas de arroz, milho, feijão e mandioca. Devido à 
distância que o separava do grupo de Vila Ivonete, muitas vezes, o próprio 
Mestre Irineu tinha que trabalhar sozinho, sem poder contar com a ajuda 
dos outros. Além disso, como já vimos, em meados de maio de 1946, 
um ano após sua mudança para o Alto da Santa Cruz (ou simplesmente 
“Alto Santo”, como posteriormente passou a ser chamado), ele decidiu 
suspender os trabalhos do Daime, causando grande consternação entre 
seus seguidores. Até hoje, os daimistas mais antigos ainda relutam em falar 
desse assunto, de tão desagradável lembrança, tornando difícil determinar 
sua causa, mas alguns sugerem que seu estopim final teria sido uma afron-
ta feita a ele por Maria Franco durante o casamento de Leôncio Gomes e 
Madalena Brandão.

Durante esse período, Antônio Gomes teria tentado reunir a irman-
dade para pedir a Mestre Irineu que voltasse a realizar as sessões. Se-
gundo Lourdes Carioca, ele foi a cavalo de casa em casa, solicitando aos 
irmãos que “se humilhassem”

16
 e pedissem para o Mestre voltar a abrir 

as sessões. Mas o líder permanecia irredutível, desgostoso com as cons-
tantes discórdias entre seus seguidores. Comenta-se que certas atitudes 
inapropriadas de alguns daimistas o teriam entristecido profundamente. 
Um pouco depois dessa sua tentativa de convencer Mestre Irineu a rea-
brir os trabalhos, Antônio Gomes sofreu um acidente, um boi o chifrou 
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pelas costas, causando-lhe dores intensas, que o levaram à cama. Passou 
então vários meses acamado e, em lugar de melhorar, seu estado de saúde 
piorava. Alarmado, pediu a Mestre Irineu que lhe desse algum conforto.  
Este recebeu o hino 74 – Só eu cantei na barra e o cantou para ele. Ao 
ouvir esse hino, onde fica muito explícito o pensamento de Mestre Irineu 
sobre reencarnação, Antônio Gomes se acalmou, conformando-se com a 
proximidade de seu fim. Em outra visita que Mestre Irineu lhe fez antes 
de seu falecimento, Antônio Gomes pediu a ele que cuidasse de sua famí-
lia. Em atenção a esse pedido, Mestre Irineu passou então a dedicar uma 
atenção paterna aos seus filhos (ver genealogias em Apêndices G e H). 
Dália Granjeiro, filha de Antônio Gomes, falou assim sobre o acometi-
mento de seu pai:  

Ele trabalhava assim, marretando, comprando mercadoria nas colônias 
e levando pro mercado, né. Aí, ele comprava e levava pra vender no 
mercado. Dizem que ele tava assim com um saco de adubo muito 
pesado, aí, ele sentiu o peito dele, dando uma torção.
Antes disso, ele já tinha levado uma chifrada de um boi mocho sem 
chifre. Ele ia passando perto do boi que estava amarrado, mas a corda 
era muito comprida. Ele pensava que o boi não ia mexer com ele. Mas, 
quando ele passou pelo boi, ele só sentiu foi a pancada nas costas, aí 
ele caiu. 
A doença começou daí. Ele começou com dor no peito e nas costas, 
mas não tinha médico pra ir pra saber o que aconteceu. Aí ele só to-
mou remédio caseiro e daime mesmo. Ele passou muito tempo sem 
trabalhar, sem poder trabalhar, e disso ele se foi.

17
 (Adália Granjeiro)

Antônio Gomes nasceu em 30 de abril de 1885 e morreu em 14 de 
agosto de 1946 (ver Apêndice F). Segundo Maria Gomes, sua esposa, um 
pouco depois que seu marido faleceu, Mestre Irineu resolveu abrir os traba-
lhos do Daime novamente. (CARIOCA, 1998, p. 19) Nessa época, Leôncio 
Gomes, filho de Antônio Gomes, juntamente com Daniel Pereira de Matos, 
também finalmente conseguiram se curar do alcoolismo, através de trabalhos 
de daime. Observemos abaixo o relato de D. Percília Ribeiro sobre o faleci-
mento de Antônio Gomes e o hino que Mestre Irineu recebeu.
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O Mestre chegou e me chamou e disse: “Eu recebi uma cura pro  
Antônio Gomes.”
Aí, eu disse: “Recebeu, graças a Deus.”
Aí, ele foi e cantou: “Só eu cantei na barra, que fiz estremecer, tu que-
res vida eu te dou, que ninguém não quer morrer...” 
Ele cantou todinho, né. Aí, quando ele acabou eu digo: “Já estou 
ciente do que vai acontecer.”
Aí, eu pensei que o que ele tinha recebido era uma cura pra ele, mas 
foi uma cura eterna. Com dois dias ele faleceu, mas, foi uma morte tão 
bonita a dele, né. Ele estava consciente de fazer a passagem, quando 
chegou a hora, ele reuniu todas as pessoas que estavam ali. Aí, com 
todas ao redor dele, mandou todo mundo rezar, quando chegou lá 
numas alturas ele olhou assim e disse:
“Tem gente aí que não está rezando.”
E ele rezando também, foi rezando, quando chegou na Santa Maria, 
ele aí foi se entregando. Foi uma morte bonita, bonita mesmo a morte 
dele. Poucas pessoas tem coragem de fazer um trabalho desses, não é?

18
  

(D. Percília Ribeiro)

74 - SÓ EU CANTEI NA BARRA
(Mestre Irineu)

Só eu cantei na barra,
Que fiz estremecer.
Se tu queres vida Eu te dou,
Que ninguém não quer morrer.

A morte é muito simples,
Assim Eu vou te dizer
Eu comparo a morte
É igualmente ao nascer.
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Depois que desencarna, 
Firmeza no coração.
Se Deus te der licença,
Volta outra encarnação.

Na Terra, como no céu,
É o dizer de todo mundo
Se não preparar o terreno, 
Fica um espírito vagabundo.

Figura 45  Foto dos seguidores de Mestre Irineu (batalhão masculino) em frente da primeira sede 
com cobertura de palha no Alto da Santa Cruz. Mestre Irineu é o mais alto de chapéu.

Um pouco depois do hinário do São João de 1945, Mestre Irineu deu 
início às obras de um galpão de palha. Aproveitando o simbolismo da mudança 
de localidade, decidiu também implantar novos ajustes na comunidade, substi-
tuindo as fardas e as patentes por roupagens mais simples. Durante os festejos,  
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os homens passaram a usar sobre a camisa apenas um paletó branco, sem 
gravata, o que correspondia ao traje social cotidiano então mais usado, feito  
geralmente em algodão ou linho (Veja a foto – Mestre Irineu é o mais alto 
que está ao centro de chapéu). As patentes foram substituídas por um modelo 
mais implícito de graduação. Mestre Irineu passou a classificar os mais gradua-
dos como “Estado Maior”. Estes seriam aqueles detentores de maior experiência 
com a bebida e capazes de dar suporte aos novatos. Os graduados do Estado 
Maior eram escolhidos por Mestre Irineu nos hinários de São João e Natal.  
Fizeram parte dessa categoria: Zé das Neves, Germano Guilherme, João Pereira, 
Antônio Gomes, D. Raimunda, Maria Damião, Maria Gomes e D. Percília.

A farda feminina também sofreu mudanças: passou-se a usar também 
uma farda só para festejos, consistindo em camisa branca de manga com-
prida com uma faixa verde cruzada na frente e saia branca. A faixa verde 
cruzada da esquerda para direita era usada por mulheres adultas e a faixa da 
direita para esquerda por meninas ou virgens (veja foto abaixo).

Figura 46  Foto do grupamento feminino, D. Raimunda está ao centro sem farda. Fala-se que  
D. Raimunda passou a usar duas faixas verdes cruzadas na frente da camisa.
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No final da década de 1940, a comunidade do Daime recebeu uma 
notícia inesperada: o falecimento de Maria Damião. Diz-se que ela estava 
trabalhando numa caieira (forno de fazer carvão) a céu aberto, quando 
de repente chegou uma friagem. As friagens no Acre são muito comuns e 
quando ocorrem no inverno (muitos em Rio Branco chamam esse período 
de “verão”, pela ausência de chuvas) a temperatura pode baixar repentina-
mente de 39 graus para 15 graus ou menos (não sendo raro cair granizo). 
Acredita-se que Maria Damião, exposta a altas temperaturas na beira da 
caieira, teve um “choque térmico”. De imediato ela sentiu o choque e foi 
levada às pressas para sua casa na Alberto Torres. Seu rosto começou a 
inchar, ficando ela três dias acamada. No terceiro dia resolveram chamar 
Mestre Irineu no Alto Santo. Ele imediatamente enviou D. Percília, mas, 
quando ela chegou, já não havia mais o que se fazer e Maria Damião veio 
a falecer no dia dois de abril de 1949.

19
 Vejamos os relatos de Raimundo 

Damião, filho primogênito de Maria Damião e de D. Percília, sua amiga 
pessoal, sobre o falecimento.

Mamãe foi botou um roçado na mata. Aí fez as plantações dela. Ago-
ra, aquilo ali, era todo sábado. Ela tinha aquela penitência de fazer 
bolo, tapioca, beiju pra levar pra vender. Ela comprava mandioca, car-
vão, tudo isso pra revender.
Pois bem, aí ela foi apanhou essa doença. Eu não sei se ela tava daque-
le jeito, por tá trabalhando com carvão, e carvão é perigoso, não é? 
Aquela quentura no forno grande, pra assar tudo ali em cima. E talvez 
aquilo suspendeu nela, teve um choque de temperatura. Dizem que 
tem essa arrumação de suspensão, não é? Tanto é que ela morreu com 
os olhos assim, inchado.
Ai, nós fiquemos. Nós ficamos lá na casa. Foi naquele tempo que o 
Governador era Guiomard dos Santos, e ele disse:
“Mestre Irineu tu pega esses meninos e leva lá pra tua casa, porque 
esses meninos não podem ficar aqui sozinhos não! E tem que aposen-
tar não, como é que chama o Juiz de Menor, ir no Juiz de Menor pra 
registrar. Tem que registrar com o Juiz de Menor.”
Eu não queria ir não (Entrevista com Raimundo Damião em março 
de 2007). 
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A passagem de Maria Damião foi em 1949. Ela tava boazinha né,  
a morte dela foi rápida demais. Foi uma extravagância que ela fez, não 
é? Porque o tempo dela era chegado. Aí com três dias lá se vai.
Eu tava aqui, a gente já morava no Alto Santo e ela morava ali na 
 Alberto Torres. Quando eu recebi o recado que ela estava muito do-
ente, mas eu pensei que era uma coisa vaga, não é; aí eu disse: “Faz 
muito dias que ela está doente?”
Aí, o menino dela foi me avisar. O igarapé estava alagado, o São Fran-
cisco, e não tinha ponte e não tinha canoa. Nesse tempo, a gente passa-
va por cima de uma árvore que tinha caído, por cima dos galhos, com o 
maior sacrifício. A notícia chegou por umas dez horas do dia, né. 
O menino me disse que ela estava muito doente, mas ele não soube 
nem dizer como começou, nem como era, né. Aí eu pensei que não 
fosse coisa ... Aí, eu ia fazer o almoço ainda. Depois do almoço eu vou 
lá. Eu devia ter ido antes, né? Aí fui fazer almoço. Almocei. 
Quando acabei de almoçar, eu fui lá no Alto Santo. Cheguei lá, falei 
pro Mestre que ela não tava bem, que o menino tinha ido me avisar 
que ela estava assim desse jeito. Que ela era muito unida comigo. ‘Vi-
che’, a Maria Damião comigo mesmo parecia que nós éramos gêmeas. 
Não passava nada entre nós. Aí, eu cheguei lá, falei pra ele. Aí, ele 
pensou um pouco assim: 
“Você vá depressa e chegue lá; mande comprar um purgante, aguar-
dente alemã e, se der tempo, você aplique aguardente alemã com 
sene.”
Aí, eu me mandei, cheguei lá, ela estava sem fala. Ninguém sabia aon-
de era os olhos nem a boca nem nada, o rosto todo inchado. Ficou 
assim aquela coisa mais horrível do mundo. Minha Nossa Senhora. 
Chegando assim mesmo ainda mandei comprar o remédio, quando 
chegou ela já tinha falecido.

20
 (D. Percília Ribeiro)

Com a morte de Maria Damião, seus filhos ficaram órfãos de pai e 
mãe. Eles eram ainda menores de idade, só o mais velho, Raimundo, estava 
próximo dos dezoito anos. Assim, Raimundo, Laura, Lúcio, Hugo, Wal-
dir, Matilde e Wilson (sobrinho criado por Maria Damião) foram todos 
encaminhados a morar com Mestre Irineu no Alto Santo (ver Apêndice I). 
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Posteriormente, Raimundo disse ter ido a contragosto e, segundo alguns 
relatos, a estada da família de Maria Damião na casa de Mestre Irineu te-
ria sido marcada por relações conflituosas com sua esposa, D. Raimunda.  
Sobre essa passagem de sua vida, Raimundo comenta: 

Passamos a morar lá no Alto Santo... Eu não queria ir não, mas,  
o Guiomard dos Santos disse: “Não, Irineu, é pra levar, é pra levar, 
que esses meninos não vão ficar aqui só.”
Eu não queria ir não, eu disse:“Eu dou conta dos meus irmãos.”
Uma que tinha a casa do meu pai, que minha mãe tinha deixado. Ima-
gina (viver) na casa dos outros. Aí, chegou o Mestre Irineu. Mandou 
justamente até o meu cunhado, o João Belém. Aí, vem o João Belém. 
Aí, ele veio com duas carroças. Uma semana carregando. Era porco, 
galinha, tudo, tudo, tudo.   Aí, passamos uns tempos lá. Fomos cres-
cendo. Ainda passamos bem uns nove anos por lá. Ficamos maior, 
fomos saindo.

21
 (Raimundo Damião)

Em 1946, pouco após assumir o governo do Território, sob indicação 
do Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Major José Guiomard dos Santos 
teria conhecido Mestre Irineu, tornando-se, os dois, bons amigos. Guio-
mard passou então a frequentar a casa do líder e a discretamente tomar 
daime – diz-se que como parte de um tratamento de saúde. Muitas vezes, 
fazia breves visitas a ele nos dias de trabalhos oficiais, aparecendo só para 
cumprimentá-lo e apreciar um pouquinho o desenrolar do ritual. Após dei-
xar de ser governador, José Guiomard dos Santos seria eleito Deputado 
Federal, em 1950 e 1958. Nesse cargo, seu principal projeto foi o buscar 
elevar o Território Federal do Acre à categoria de Estado. Paulo Serra lem-
bra a sua amizade com Mestre Irineu:

Os políticos que tomaram daime muito tempo com ele, foi o Guio-
mard dos Santos e doutor Valério Magalhães, que por sinal eram mui-
to amigos dele. Ninguém mexia com o papai que eles não deixavam.
O Valério Magalhães só tomava daime mais por curiosidade mes-
mo. Mas, o Guiomard dos Santos tomou porque teve uns problemas 
de saúde. Ele ficou bom na época que ele veio pra cá. Nessa época,  
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o carro nem entrava pra cá. Do quartel, ele montava num cavalo e vi-
nha bater aqui. Quando davam umas 11 horas, ele montava no cavalo 
e se despedia de dona Raimunda e ela dizia: “Fique com Deus.”
Ele não participava dos bailes. Ele vinha mais é para assistir. Acredito 
que ele não tinha mesmo o dom da história, mas, ele gostava. Ele 
vinha pra cá, tomava o daime, mas, não bailava não.22 (Paulo Serra)

Guiomard dos Santos tinha muita admiração por Mestre Irineu e teria 
até proposto conseguir para ele uma aposentadoria como veterano de guer-
ra, mas Mestre Irineu não aceitou, dizendo que não sabia mentir. Porém, 
a partir dessa amizade, passou a apoiar Guiomard politicamente, cedendo 
espaço em sua casa para o diretório do seu partido, o Partido Social Demo-
crático (PSD). Assim, o Alto Santo foi palco de muitos comícios e Mestre 
Irineu parece ter estado presente ao lado de Guiomard em reuniões de 
cunho político realizadas também em outras localidades. Ele se entusias-
mava principalmente pela proposta de emancipação do Território Federal 
do Acre a Estado. Conforme lembra D. Peregrina Gomes Serra, viúva do 
Mestre Irineu:

Esse Guiomard dos Santos vinha aqui, passava dias aqui em casa conver-
sando com ele. Uma vez ele chegou, o velho estava no roçado. Aí, ele 
mandou chamar. Disse: “Ora Irineu, eu venho aqui passar o dia contigo 
e tu estás no roçado. Acaba com isso, tu não é para trabalhar assim.”

Figura 47   
O Governador 

Guiomard dos Santos 
discursando por ocasião 

da inauguração  
do novo prédio da 

Imprensa Oficial,  
em 1948. 
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Aí, o velho respondeu:  “Eu tenho que trabalhar porque não tenho 
quem me dê nada.”
O Guiomard então disse: “Eu vou te aposentar como veterano, tu 
queres?”
Mas, ele respondeu: “Não, eu não quero porque não sei mentir.”

23
 

(Peregrina Gomes Serra)

A Construção da Nova Sede do Alto Santo  
no Início da Década de 1950

No início da década de 1950, com a ajuda de seus seguidores, Mestre 
Irineu, construiu uma nova casa. Começaram pela retirada de madeiras das 
matas. Nas palavras de Raimundo Gonçalves, neto de Antônio Gomes e 
filho de Zulmira Gomes: 

Passamos uma porção de dias nessas matas tirando a madeira que o Mestre 
havia pedido. Também trabalhei na construção, o Mestre estava sempre 
à frente de tudo, tinha muita força, colocou essas balizas do casarão 
praticamente só. (CARIOCA, 1998, p. 20)

Figura 48  Foto da sede e casa de Mestre Irineu construída no início da década de 1950. 
Mestre Irineu está na porta da casa.
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A casa era de grande porte, com paredes de madeira e telhado de 
cavaco (telhas de madeira): o necessário para sediar os rituais do Daime 
e acomodar a família de Mestre Irineu. Na frente ficava um salão grande, 
de ambos os lados havia os quartos, nos fundos a cozinha e um gabinete, 
onde até hoje são guardados os garrafões de daime e que na época servia 
também para o líder receber seus seguidores. Uma vez concluída a obra, 
os trabalhos espirituais foram transferidos da ramada (galpão de palha) 
para a sala de entrada da casa (vejamos na figura acima a sede e casa de 
Mestre Irineu). 

Pouco depois da construção da sede/casa de Mestre Irineu, Francisco 
Granjeiro Filho juntou-se à comunidade do Daime. Suas habilidades natu-
rais o destacaram como chefe da equipe da mata, responsável pela busca do 
cipó e da folha, e feitor de daime. Posteriormente, também veio a fazer par-
te do Estado Maior. Sua família de forma geral se integrou nos trabalhos 
de Mestre Irineu e, a partir da década 1950, os “Granjeiros” constituíram 
uma família de grande importância dentro do Daime (ver em Apêndice L o 
gráfico genealógico dos Granjeiros). Nesse período também aproximou-se 
do Daime o Major Holdernes Maia, que viria a  ser uns dos maiores defen-
sores de Mestre Irineu em Rio Branco. A história de sua aproximação do 
Daime é mais um relato dos poderes de cura de Mestre Irineu. Francisco 
Cal Ovejero reproduz a história que ouviu de Holdernes Maia, sobre sua 
chegada ao Daime: 

[...] Contavam, por exemplo que, quando iam homens e mulheres à sua 
casa, (Mestre Irineu) dava um dedo de sua beberagem e os deixava todos 
atordoados, levando, então, as mulheres para a mata, onde fazia com 
elas o que queria. Decidiram impulsionar o Tenente do Exército Hol-
dernes Maia a carregar sua pistola com munição de calibre 45 enquanto 
se aprontava para ir ao terreiro da Custódio Freire. Pensou Holdernes: 
“Se é verdade o que dizem, meto bala em todo mundo.”
Para Holdernes aquela era a sua última oportunidade. Passara os últimos 
16 meses recorrendo aos hospitais do Rio de Janeiro. Esteve internado 
em um Hospital Central do Exército e depois em um Hospital da Polí-
cia e depois na Policlínica Geral; foi operado no Botafogo e voltaram a 
interná-lo na Casa de Saúde de Santa Rita do Rio Cumprido, de onde 
lhe mandaram ao Hospital dos Servidores do Estado. E assim foi indo 
de um para o outro, pois, sua cirrose estava definitivamente em fase 
terminal e o que melhor ele podia fazer dos últimos meses de vida que 
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lhe davam era passar com sua família. Então regressou a Rio Branco, 
para esperar seu final entre sua mulher e seus quatro filhos. Holdernes 
se inteirou de que havia na cidade um homem negro que curava e se 
dispôs a queimar um último cartucho em prol de sua vida. Teve que 
recorrer a suas influências para poder arranjar um cavalo, em uma tarde 
de inverno; assim atravessou as dificuldades da estrada para chegar a 
Custódio Freire. Foi uma dura travessia. Ele, sem nenhum governo de 
seu intestino, chegou ao Alto Santo, amarelo, esgotado, empapado com 
suas fezes. Lá tiveram que descê-lo do cavalo e um corpulento negro 
que fumava tabaco puro saiu a recebê-lo. Holdernes Maia lhe contou 
em poucas palavras seu caso, o outro o ouviu com naturalidade e disse: 
“Eu estava lhe esperando, Deus não desengana ninguém, eu aqui curo 
com esta bebida. Você quer se curar?”
Holdernes lhe advertiu que lhe faltava coragem. O Tenente Holdernes 
assistiu aquele homem que lhe serviu meio copo de um líquido pardo e 
lhe soprou um bocado de fumaça de seu cigarro. Nesse dia o Tenente 
Holdernes só tinha ingerido uma infusão, e logo depois de tomar daime 
começou a passar mal. Chegaram fortes sensações de vertigem e mal 
estar que ameaçavam derrubá-lo. Holdernes fez seus rogativos e sentiu 
como se algo se partisse dentro dele. Sabia que a pele que envolvia seu 
fígado estava solta, como água podre, que de pronto, foi parar no es-
tômago. Vomitou tudo aquilo sentindo que em cada golfada lhe dava 
alívio em todo seu corpo.   Holdernes se restabeleceu em seguida de 
sua crise e passou a freqüentar as sessões do Alto Santo. Entre Mestre 
Irineu e o militar surgiu uma amizade que perduraria através dos anos. 
Este ascendeu a Major do Exército e passou a ser Assessor Militar do 
Governo do Acre. Assim se erguera um dos mais eficazes escudos contra 
as perseguições de que Mestre Irineu fôra objeto.  (OVEJERO, 1996, 
p. 55-57, tradução nossa)

O início da década de 1950 foi também marcado pelo falecimento de 
João Pereira. Fala-se que contraiu uma doença de pele terrível, não se sabe 
ao certo qual, possivelmente fogo selvagem, ou “alastrim” na terminologia 
local. Conforme conta Paulo Serra: 

O João Pereira trabalhava pro Antônio Carpina que tinha uma serra-
ria. O João Pereira carregava madeira daqui dessas colônias e levava 
pra vender para ele lá. Foi no tempo que ele adoeceu. Foi quando ele 
veio pra cá se tratar de uma tal de alastrim, cai o couro da pessoa todi-
nho. No começo, parece com uma catapora, se não tratar direito, ela 
vai comendo, comendo e vai ficando carne viva.
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Passou dois meses se tratando com o papai (Mestre Irineu). Foi no 
tempo que ele estava quase bom. Aí, chegou o Manoel Belém e 
disse:“João Pereira vamos lá pra casa passar uns dias.”
Ele disse: “Quem sabe é o Mestre.”
Ele foi e perguntou a papai, papai disse: “Olhe, vá, mas olhe a sua 
dieta!”
“Tá bom.”
Ele foi pra lá, quando foi com uns três dias o Manoel comprou um 
pirarucu preparou o pirarucu no leite da castanha e deu pra ele comer. 
Aí o João Pereira disse: “Não vou comer não, que faz mal.”
Aí, o Manoel Belém disse: “Pereira, faz mal pra gente o que sai da 
boca da gente, o que entra não faz mal não, é alimentação.”
Ele pegou e comeu com todo gosto. Aí ele foi piorando e teve que 
ficar na palha da banana sem roupa, porque ele não agüentava roupa. 
Quarentas dias depois ele morreu.
O Papai até deu uma suspensão no Manuel Belém de seis meses. Esse 
camarada, com dois meses de suspenso, deu um tiro no urubu, matou 
o urubu e mandou a mulher tratar o urubu, depois ele obrigou ela 
comer, mas, ele não comeu. Depois de seis meses ele se apresentou e 
o papai o afastou de vez.
O Manoel Belém com raiva pegou água fervente e matou cerca de 100 
pés de jagube e uns duzentos pés de folha que tinha em seu terreno.

24
 

(Paulo Serra)

Na literatura e na comunidade do Daime, as informações sobre João 
Pereira são parcas, apesar da importância dada atualmente a seu hinário. 
Fala-se que ele nasceu no Ceará, na cidade de Porongaba, no ano de 1902. 
No início do Daime em Rio Branco, João Pereira recebeu a graduação de 
General do Conforto, por indicação de Mestre Irineu. Iniciada a nova fase 
no Alto Santo, quando as patentes ostentadas nas fardas foram suprimidas, 
João Pereira passou a fazer parte do Estado Maior. Ele acompanhou os 
trabalhos do Daime por cerca de 20 anos. Na identificação que consta em 
sua lápide, diz-se que faleceu em 1952, sem referência ao dia e mês. Na ver-
dade, não se sabe ao certo a data precisa de sua morte. Acreditamos que na 
reforma do Cemitério Palmeiral, com a deterioração dos antigos túmulos, 
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foram também perdidas as datas. Poucos são os antigos que têm a lembran-
ça precisa da data de seu falecimento, apenas afirmam que ele morreu no 
início da década de 1950. O mesmo acontece com os dados de sua origem 
no Ceará. Pelo que se sabe, não tinha família no Acre.

Depois de seu falecimento, passaram-se três anos sem que o seu hinário 
fosse executado na comunidade do Daime. Fala-se que as circunstâncias e 
a doença que o levou a falecer tiveram um forte impacto na comunidade. 
Além disso, João Pereira morreu sem deixar claro quem deveria zelar por seu 
hinário. Antônio Roldão (cunhado de Mestre Irineu) se prontificou a ser seu 
zelador, mas faltou-lhe a lembrança de um dos seus hinos. D. Percília tam-
bém não conseguiu se lembrar do hino e, assim, do hinário de João Pereira 
que continha quarenta e cinco hinos, só se conhecem quarenta e quatro.

O zelador de hinário é a pessoa designada para manter a memória oral, 
ou melhor, musical do hinário. Assim, quando Antônio Gomes faleceu, 
sua filha Adália assumiu a responsabilidade pela zeladoria de seu hinário, 
já quando morreu Maria Damião, a zeladora de seu hinário foi D. Percília. 
No caso de João Pereira, a responsabilidade foi atribuída a Francisco Gran-
jeiro. Observemos o relato abaixo de D. Percília sobre isso.

Rapaz, a doença dele foi uma doença tão esquisita que eu não sei nem 
dizer. Eu sei que ele esteve doente prostrado muito tempo. Até tem 
um hino dele, um hino muito bonito, já chegando nos últimos, que 
esse ficou fora da linha. Eu sabia o hinário dele, sabia todinho, mas 
quando ele estava doente me falhou na memória alguns hinos. Quan-
do eu vi que ele já estava nas últimas mesmo, mas ele estava com o 
pensamento dele firme, a gente via que ele não tinha mais jeito, mas 
ele falou até no último momento.
[...]  Fui vendo que a coisa estava aproximando, que eu não lem-
brava todo o hinário dele, chamei o Antônio Roldão que era irmão  
da dona Raimunda, cunhado do Mestre. Ele sabia o hinário tam-
bém. Eu fiz assim, vou pedir pra ele cantar os hinos arrastado ou 
não. O Antônio veio e disse: “Não se preocupe não, que eu sei do 
hinário dele todinho.”
Eu fiquei descansada. Quando o homem morreu, ele não sabia, falta-
va esse que ele não sabia. Aí não tinha mais jeito. O hinário do João  
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Pereira ficou arquivado três anos. Um dia o Mestre me chamou e  
disse: “Você ainda se lembra do hinário do João Pereira?”
“Lembro sim senhor.”
“Pois você escolha uma pessoa aí, pra ensinar esse hinário pra ele ficar 
na ativa.”
Eu escolhi o Chico Granjeiro. Chamamos ele, perguntamos se ele 
queria, ele disse: “Quero sim.”
Eu comecei ensinando a ele, mas ele sofreu pra tomar conta. Eu não 
sei por quê. Quando começou a cantar os hinos, diz ele que dava ago-
nia, dava frio, dava tudo, quando era pra ir pros trabalhos. Depois ele 
aprendeu direitinho [...].

25
 (Percília Ribeiro) 

Dois anos depois da morte do João Pereira, Mestre Irineu sofreu um 
grave acidente com um machado. Ele havia saído com Chico Martins, para 
fazer uma limpeza na mata e tirar umas pachiúbas, num bosque perto de 
sua casa. Foi quando acidentalmente cortou o pé direito com o machado, 
fazendo um corte profundo que exigiu que se dessem pontos em seu pé. 
Fala-se que Mestre Irineu demorou cerca de seis meses para se recupe-
rar plenamente, mas que nesse período passou o tempo lendo e relendo 
o Livro de Orações da Cruz de Caravaca e revistas do Círculo Esotérico 
Comunhão do Pensamento. Paulo Serra e Francisco das Chagas relataram 
sobre essa passagem:

Não, nunca vi o papai doente. A doença que ele teve mais grave que 
eu vi, foi quando ele veio tirar umas pachiúbas mais o Chico Martins, 
no ano de 54 pra 55. Chico Martins falou pra ele: “Compadre, eu vim 
porque eu lhe prometi de vim, mas eu tive um sonho tão esquisito essa 
noite, eu sonhei eu me cortando com o machado.”
Ele disse: “Não é nada Chico, as vezes é impressão da gente.”
“Eu achava melhor a gente não ir.”
“Não rapaz, vamos embora.”
Aí, eles pegaram os machados e vieram pra cá. Chegando aqui limparam 
o pé de uma pachiúba, foi quando ele cortou um cipó com o machado. 
Aí, o machado passou direto e cortou os dedos dele. Cortou os dedos do 
pé direito, chegando a cortar o nervo. Os dedos dele ficaram tudo caído. 
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Ele passou seis meses lendo livros. Ele leu o Livro de Orações Cruz de 
Caravaca e as revistas do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento,  
a Bíblia, e o Velho Testamento. Ele disse que aqueles seis meses foi 
que fizeram ele parar. Ele durante todo esse tempo leu e aprendeu 
mais alguma coisa.

26
 (Paulo Serra) 

Ele tava tirando umas madeiras, pra fazer um assoalho de um paiol, 
quando ele rolou o pé, rolou mesmo, que quando ele chegou em casa 
e tirou a bota o pedaço do pé dobrou.
Quem tratou dele na casa dele foi o doutor Armando Leite, que se 
candidatou até a deputado. Armando Leite foi na casa do padrinho e 
costurou o pé dele. Eu cansei de medir uma chave no peito da bota, 
que era daqueles machados Colin.

27
 (Francisco das Chagas)

Acredita-se que foi nesse período de repouso que Mestre Irineu co-
meçou a formular o Trabalho de Mesa (ritual para afastar pensamentos 
negativos e encostos ou maus espíritos) e a parceria com o Círculo Esoté-
rico Comunhão do Pensamento. Porém, tanto o Trabalho de Mesa, como 
a parceria com o Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, somente 
viriam a se efetivar no final da década de 1950.

O ano anterior ao ferimento de Mestre Irineu havia sido marcado pelo 
falecimento de seu seguidor Sebastião Gonçalves do Nascimento, em 22 de 
junho de 1953. Este havia chegado à doutrina de Mestre Irineu por volta 
de 1938 (NASCIMENTO, 2005, p. 68), no mesmo ano que Antônio 
Gomes e sua família. Casou-se com Zulmira Gomes, filha de Antônio Go-
mes e juntos tiveram seis filhos: Raimundo Gonçalves, Heloisa, Benedito, 
Peregrina, Jovita e Joca (ver em Apêndice G, gráfico da família Antônio 
Gomes e Nazaré). Sua filha Peregrina, depois da separação de D. Raimun-
da e Mestre Irineu, tornar-se-ia esposa do líder. Mas esse casamento só viria 
a ocorrer três anos após a sua morte.

Nessa mesma época, Mestre Irineu e D. Raimunda tiveram um fi-
lho que viveu apenas três meses. Diz-se que depois da morte da criança,  
D. Raimunda pediu a Mestre Irineu para adotar a pequena Marta, filha do 
casal Josefa e Lourival. Segundo Paulo Serra, Marta conviveu com D. Rai-
munda por quatro anos e tinha aproximadamente cinco anos quando ela  
e Mestre Irineu se separaram.
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Isto ocorreu em março de 1955, quando D. Raimunda resolveu pedir 
a separação. (SILVA, P., 1992, p. 8) Não se sabe ao certo o que realmen-
te levou D. Raimunda a tomar essa atitude, existindo várias versões para 
o fato. Segundo a mais recorrente, Maria Franco seria a pivô de conflitos 
entre os dois, pregando a desunião do casal.

28
 

Em resposta ao pedido de separação, Mestre Irineu teria solicitado a 
D. Raimunda que aguardasse um pouco antes de ir embora, enquanto ele 
reunia dinheiro para dar a ela. Assim, pediu a seu seguidor, Manoel Dan-
tas, que era magarefe, que abatesse três porcos e três bois. Este, depois de 
abatê-los, entregou a carne para ser vendida. Mestre Irineu juntou então o 
dinheiro da carne dos animais e deu a ela. Logo depois, ainda em março de 
1955, D. Raimunda, juntamente com sua mãe e Antônio Roldão, viajaram 
para São Paulo. Nessa viagem, foram guiados por Pedro Ferreira Lima (Pe-
dro Severino), um comerciante que costumava ir para aquela capital com 
certa frequência para comprar bijuterias que depois revendia em Rio Branco. 

Mestre Irineu ficou sozinho com os dois filhos de criação, Paulo e 
Marta, de março de 1955 a 15 de setembro de 1956, quando se casou com 
Peregrina Gomes do Nascimento. Observemos o relato abaixo de Paulo 
Serra, sobre o período que Mestre Irineu passou sem esposa. 

Em cinqüenta e cinco, em março de cinqüenta e cinco, minha mãe [Rai-
munda] foi embora. Ficou só nós três dentro de casa. Eu não sabia fazer 
um café, eu olhava pro lado, via o velho com o braço pendurado. Porque 
a gente comia mal. Eu botava água no fogo e fazia aquele angu com fari-
nha, um escaldado, assava um pedaço de jabá, peixe ou pirarucu. Aí, é que  
a gente comia, né.
Pra ele ter um almoço, uma refeição melhor, ia na casa dos outros, 
trazia a mulher do cabra, aí, ela vinha pra cá. Era tia Maria Gomes, 
era Benedita, eu ia buscar mamãe lá na casa dela pra fazer um almoço, 
matar uma galinha. Senão, a gente passava baixo.

29
 (Paulo Serra)

No início de 1956, Mestre Irineu começou procurar uma nova 
companheira. De imediato simpatizou com Peregrina, filha de Zulmira  
Gomes. Segundo D. Percília Ribeiro, “Foram meses de observação até ele ter  
a primeira conversa com dona Zulmira”. (CARIOCA, 1998, p. 22)  
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Zulmira Gomes aceitou que Mestre Irineu pedisse sua filha em casa-
mento, agindo como intermediadora entre os dois. Em 1984 o Jornal 
Rio Branco publicou um relato desse acontecimento, conforme contara  
D. Peregrina:

Irineu havia se separado recentemente da antiga esposa, Raimunda. Pe-
regrina diz que tinha medo da ex-mulher e da sogra de Irineu, achava 
que elas podiam querer armar alguma confusão. Ao mesmo tempo temia 
não dar conta da responsabilidade, nunca tinha cozinhado, não sabia 
tomar conta de casa, ainda mais uma casa como aquela, freqüentada 
o dia todo por muita gente, inclusive políticos importantes. Por isso 
recusou a proposta feita por Irineu. Mas, quinze dias depois, voltou a 
ele e falou que aceitava. 
Conta que ele era um homem muito alegre, gostava de brincar. Podia 
ser qualquer hora do dia, ter muito trabalho na cozinha, o que fosse. 
Mas, se tocava uma música animada na rádio ele pulava na sala e dizia: 
“Venha daí uma dama de ouro para dançar com um cavaleiro de prata”. 
(GOMES, P., 1984, p. 4)

30

Mestre Irineu começou a tratar da documentação e, de comum acor-
do, marcaram o casamento civil para 15 de setembro de 1956. Ele não 
podia se casar novamente na igreja, pois já tinha casado se com D. Rai-
munda e, assim, a cerimônia de casamento só podia ser feita no civil. Antes 
da cerimônia, Peregrina só se encontrou com Mestre Irineu duas ou três 
vezes, para acertarem os detalhes da festa. (CARIOCA, 1998, 22) A co-
munidade do Daime foi convidada para três dias de intensas festividades no 
Alto Santo. Mestre Irineu estaria com 66 anos de idade e ela com 20 anos 
(ver foto abaixo, logo após a certidão). Como a maioria dos relatos exis-
tentes na literatura sobre este momento é bastante imprecisa, acreditamos 
importante conferir a certidão de casamento inscrita no livro do Fórum de 
Rio Branco, documento oficial que, em relação ao casamento em si, nos 
parece confiável 

Um ano depois de seu casamento, Mestre Irineu decidiu visitar sua 
família em São Vicente Férrer no Maranhão. Antes de partir, preparou  
Raimundo Gomes e Zé das Neves, para administrarem os trabalhos do 
Daime na sua ausência. (CARIOCA, 1998, p. 23) Em 13 de novembro de 
1957, quando faziam quarenta e cinco anos que não via seus familiares do 
Maranhão, Mestre Irineu deixou o Alto Santo. Sua esposa, D. Peregrina,  
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Figura 49  Foto do registro civil de casamento de Mestre Irineu e D. Peregrina.
31

e mais alguns de seus seguidores o levaram para pegar o avião no campo de 
pouso que ficava no bairro de Rio Branco, chamado Bahia. O avião o levou 
até Belém e, de lá, ele prosseguiu de barco até São Luís, no Maranhão. De 
São Luís, pegou outro barco que foi pela Baía de São Marcos até o porto 
de Raposa. O restante do trecho foi feito por terra até chegar a São Vicente 
Férrer. O pesquisador Eduardo Bayer escreveu sobre esta viagem.
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Quando retornou ao Maranhão, em fins da década de 50, Mestre Irineu 
veio de avião por Manaus e Belém, trazendo duas malas grandes com do-
cumentos das autoridades de Rio Branco referendando o seu trabalho e as 
terras que conseguira no Acre e mais 50 contos de reis para ajudar a família.
Reencontrou com muita alegria o seu velho padrinho Paulo (a mãe já 
havia falecido) para lhe dizer que viera apenas agradecer aquelas chico-
tadas, pois, através delas, se tornara um homem, um verdadeiro homem, 
no domínio da Floresta. (BAYER NETO, 1992, p. 3)

Mestre Irineu fora ao Maranhão com a esperança de ainda encontrar 
sua mãe viva. Mas, já em São Luis, antes mesmo de chegar a São Vicente 
Férrer, teria sido informado por seus parentes que sua mãe falecera no 
dia 12 de junho de 1945, cerca de doze anos antes. Seu sobrinho, Daniel  
Serra, que morou com Joana, diz que ela tinha cerca de setenta anos quan-
do faleceu, na véspera de Santo Antônio. Daniel tinha nove anos na época e 
a teria ouvido falar muitas vezes da saudade que sentia do “preto” (Mestre 

Figura 50 
Foto de Casamento de Mestre Irineu  
e D. Peregrina.
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Irineu) e que tinha muita vontade de revê-lo antes de morrer. Joana faleceu 
quando Daniel estava em Penalva (cidade próxima a São Vicente Férrer). 
Seu enterro, no cemitério de São Vicente Férrer, ocorreu no dia 13 de ju-
nho de 1945 e contou com a presença maciça da sua família.

Figura 51  Foto do registro de óbito de Joana Serra, mãe de Mestre Irineu.
32
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Logo que chegou à sua cidade natal, Mestre Irineu encontrou seu 
irmão José Serra que foi quem primeiro lhe deu as informações sobre fa-
miliares (ver Apêndice A). Em seguida, procurou Paulo Serra, seu tio, que 
o havia criado, para saber mais notícias de sua família. Este sugeriu-lhe 
que ficasse hospedado com seu filho, Aprígio Antero Serra, cuja casa ficava 
próxima à sua. Existem duas versões sobre os encontros de Mestre Irineu 
com seu tio. Segundo a pesquisa que Bayer Neto realizou em 1992, Mestre 
Irineu não levara daime, somente cantou os hinos para seu tio. Entretanto, 
Rita Serra, filha de Paulo Serra, dá a entender que o seu pai chegara a tomar 
daime com Mestre Irineu. 

Durante dezembro de 1957, quando estava hospedado em São Vi-
cente Férrer, Mestre Irineu visitou parentes em várias localidades próxi-
mas, perguntando a muitos deles se queriam ir para Rio Branco com ele. 
A proposta foi também estendida aos parentes que estavam mais distantes, 
em outros municípios. Enquanto aguardava a resposta, ajudou também a 
erguer uma casa, no bairro de Casa Grande. (BAYER NETO, 1992, p. 3)   

Essa história foi assim: ele chegou e veio direto do Acre visitar a família 
em 1957. Ele chegou aqui; não encontrou a família. Estava toda esfa-
relada. Para a gente encontrar um, era o maior problema. Era um pro 
canto, outro pra outro. Tinha gente no Acre [Domingas, Francisca e 
Benedito], Maranhão, Rio de Janeiro, Roraima, tá tudo esfarelado, 
tudo é Brasil. Ele chegou aqui, Mestre Irineu fôra ao Maranhão na 
esperança de ainda encontrar viva sua mãe, mas em São Luis, antes 
mesmo de chegar a São Vicente Férrer, soube que isso não era mais 
possível. Procurou onde estava morando seus parentes. Ele encon-
trou poucos irmãos morando lá em São Vicente Férrer. Na época eu 
morava em Penalva. Fiquei sabendo que ele tava chamando os que 
quisessem ir com ele. Arrumei minhas malas e fui encontrá-lo em São 
Vicente Férrer.

33
 (Daniel Serra).

Finalmente, no início de Janeiro de 1958, após passar cerca de um 
mês em São Vicente Férrer, Mestre Irineu começou a se preparar para re-
tornar ao Acre. Dois sobrinhos e o filho de uma sobrinha haviam decidido 
ir com ele para Rio Branco. Assim, foram Daniel Serra (filho de Maria  
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Matos, irmã de Mestre Irineu), Zequinha (filho de Raimunda, irmã de 
Mestre Irineu) e João (filho de Fernanda, sobrinha de Mestre Irineu).

34
 

Fernanda é filha de Matilde, irmã de Mestre Irineu (ver genealogia da fa-
mília materna de Mestre Irineu II em Apêndice B). Uma vez prontos, 
partiram todos para o vilarejo de São Jerônimo e de lá para Cajapió, para 
embarcarem no porto de Raposa. Daniel Serra relatou da seguinte maneira 
sua viagem com Mestre Irineu para Rio Branco: 

Quase todos já tinham comprado as coisas antes dele viajar. Ele com-
prou um monte de coisa, era sela para cavalo, era coisa de animal, rede, 
ferramentas, muita coisa que dava quase pra encher um caminhão.  
Levou também frutas da região, muita coisa, não foi só babaçu não.
Nós saímos lá de São Jerônimo, passamos em São Vicente, depois 
passamos em São João Batista e fomos embarcar lá no Cajapió, num 
lugar que se chamava Raposa. Passamos dois ou foi três dias esperando 
o barco, só comendo sardinha fria com farinha, fazendo farofa de fari-
nha d’água. Quando o barco chegou embarcamos e viajamos para São 
Luís. Inclusive o nosso guia era um parente dele, era o Zé de Paula 
que é irmão da Rita Serra. Severina vinha todo tempo com a gente até 
São Luis. Quando chegou em São Luis, desembarcamos e fomos pra 
casa de um tio nosso que se chamava Raimundo Barbadinho. Passa-
mos uns dias lá com o Raimundo, não sei direito quantos dias. Mas 
foram muitos, até que ele conseguiu a passagem pra viajar pra Belém. 
Pegamos o barco no Porto da Praia Grande, era uma sexta-feira, seis 
horas da tarde do dia 18 de janeiro de 1958.  Embarcamos num barco 
chamado Zé Lobato que ia para Belém. Foram três dias no mar pra 
chegar a Belém. Na viagem passamos pela Ilha de Marajó. Nós chega-
mos lá no dia de São Sebastião, era domingo de manhã bem cedinho 
do dia 20. O Fabiano, irmão do seu Zé das Neves, foi nos pegar no 
porto. Ele morava perto da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Fica-
mos em Belém uns dias na casa do Fabiano. 
Meu tio [Mestre Irineu] se comunicou com o pessoal do governo do 
Acre. Aguardamos o pessoal mandar as passagens pra nós. Ele sempre 
falava no Coronel Fontenele de Castro [Secretário Geral na época]. 
Embarcamos num outro barco chamado João Gonçalo. Chegamos ao 
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Acre no dia 14 de manhã cedinho. Desembarcamos no porto de Rio 
Branco. Ainda não tinha ponte, era um lugarzinho muito atrasado. 
Inclusive nós saltamos no porto que se chama Porto da Tamarina,  
é perto do mercado. 
Chegamos, estava aquela fileira de gente esperando o Mestre desem-
barcar. Aí, subimos, não chegava carro lá. Aí, levaram a bagagem até 
o meio do caminho, na casa de seu Guilherme Gomes. De lá carregou 
em um carro de boi, lá pra casa do Mestre. Quando chegamos lá, an-
damos umas duas horas de pé, era um atoleiro doido. Era inverno, no 
mês de fevereiro. O pessoal já estava esperando ele. Quando entramos 
na casa do Mestre, fomos logo lá arrumando as coisas. 
Foi a primeira vez que eu ouvir cantar um hino. Foi cantado o hino 
“Centenário” eu nem sabia o que era. Fiquei até desconfiado. Quan-
do nós entramos lá dentro do salão dele, a Percília chamou o pessoal 
que ficaram de um lado e ele bem na frente. Aí, cantaram, foi muito 
bonito, foram dois dias de festa de banquete. Depois fizeram uma ses-
são de concentração. Foi a primeira vez que eu vi o pessoal tomando 
daime (Entrevista com Daniel Serra em fevereiro de 2007). 

Durante os três meses que Mestre Irineu esteve fora, a comunidade 
do Daime não havia recebido nenhuma notícia dele. Raimundo Gomes 
teria até realizado “Trabalhos de Concentração” com o objetivo de saber 
se ele estava vivo ou não. O boato de seu desaparecimento havia circulado 
na comunidade, causando certos desentendimentos entre os seguidores.  
D. Peregrina Serra, sua esposa, porém, mantinha-se com a esperança de 
que ele ainda estaria vivo. Segundo ela, “Era o maior desejo dele fazer essa 
viagem de barco”. (CARIOCA, 1998, p. 23) Fala-se que foi nessa viagem 
que ele recebeu instruções sobre as novas fardas.

35
 Os dois sobrinhos e o 

filho de sua sobrinha logo se ambientaram na comunidade, passando a par-
ticipar dos rituais do Daime.

A década de 1950 foi marcada pela aproximação de novas famílias im-
portantes à doutrina de Mestre Irineu. No início da década, como já vimos, 
chegaram Francisco Granjeiro e família. Sua irmã também entrou na doutrina 
e se casou com Guilherme Gomes, um dos filhos do Antônio Gomes; o mes-
mo aconteceu com Francisco Granjeiro (casou com uma das filhas de Antô-
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nio Gomes). Esse intercruzamento entre famílias levou a uma consolidação 
cada vez maior de seus vínculos com a doutrina de Mestre Irineu. Juntamente 
com os Granjeiros, chegaram também o casal Elias e Ana com seus filhos. Em 
1956, chegaram o casal Raimundo Ferreira (Loredo) e Alzira Alves Ferreira, 
também com seus filhos. Estes posteriormente se estabeleceriam como uma 
extensão do Daime no Barro Vermelho (Seringal Saituba). Dois anos depois, 
o casal Maria de Lourdes e Julio Carioca e seus filhos também ingressaram na 
comunidade (ver Apêndice M). Estes se estabeleceram no próprio Alto Santo e 
foram os responsáveis pelo reforço musical nos rituais do Daime, pois a família, 
de forma geral, era muito musical, e seus membros deram importantes contri-
buições aos festejos do Daime. Destacamos estas famílias de recém-chegados 
por elas terem se estabelecido permanentemente na comunidade. Outras ape-
nas passaram por ela, não sendo seguidos por seus descendentes.

Talvez a razão para Mestre Irineu ter procurado os parentes do Maranhão 
tenha sido sua consciência do avanço da idade e da sua falta de herdeiros. Por 
isso, teria se esforçado, durante sua estada em São Vicente Férrer, para trazer 
de volta consigo alguns parentes que se integrassem à comunidade do Daime. 
Subsequentemente, Daniel Serra se tornou uma espécie de braço direito seu, 
vindo a se responsabilizar pelo comando do salão durante os rituais.

Notas

1  Entrevista concedida ao Jornalista Antonio Alves, publicada no Jornal O Rio Branco,  
n. 2.299, p. 4 11 jul 1984.

2  A origem dessa guerra foi uma disputa pela região do Chaco Boreal, no sudeste da 
Bolívia, hoje norte do Paraguai, tendo como um dos motivos a descoberta de petróleo 
no sopé dos Andes. Deixou um saldo de 60 mil bolivianos e 30 mil paraguaios mortos, 
resultando na derrota dos bolivianos, com a perda e anexação de parte de seu território 
pelos paraguaios.

3  Montero (1985), Maggie (1988),  MacRae (2000, 2008) e Goulart (2004, p. 56; 2008, 
p. 259).

4  Nome que Mestre Irineu usava para seus ensinamentos. 

5  Entrevista que Lurdes Carioca deu a Sandra Goulart em novembro de 2002. A respeito, 
confira Goulart (2004, p. 48).

6  Ver: Fróes (1986, p. 20).

7  Entrevista que Percília deu a Sandra Goulart em agosto de 1994. Sobre o assunto, ver 
Goulart (2004, p. 49).
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8  Entrevista com Paulo Serra em julho de 2007.

9  Este tema é retomado em Moreira (2008).

10 Trecho do hino 38 - A Minha Mãe Me Mandou do hinário de Antônio Gomes (ver em 
Anexo E).

11 Entrevista com Adália Granjeiro em fevereiro de 2007.

12 Entrevista com Adália Granjeiro em fevereiro de 2007.
13 Durante a vida de Mestre Irineu cantava-se no primeiro verso da terceira estrofe do 

hino 48 - A Rainha da Floresta,“Vai chorar de arrependida”, mas após a sua morte 
substituiu-se “arrependida” por “arrependido” descolando a suposta referencia a Rai-
munda para universalizá-la. (Comunicação pessoal de Veriana Brandão, antiga segui-
dora de Mestre Irineu desde a década de 40, em março de 2007)

14 Ver: Carioca (1998, p. 17) e Cemin (1998, p. 81). 

15 Depoimento de D. Percília Ribeiro em Carioca (1998, p. 18).

16 Termo muito usado nos hinos do Daime significando: “se arrepender”, “pedir descul-
pas”, “deixar de ser orgulhoso”.

17 Entrevista de Dália Granjeiro, filha de Antônio Gomes, em março de 2007.

18 Entrevista de D. Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.

19 Durante muito tempo se divulgou que Maria Damião morreu em 1942. Possivelmente 
o equívoco começou com relatos de terceiros que não a conheceram e foi perpetuado 
na lápide do seu túmulo. Porém, a afirmação de que o ano de falecimento de Maria 
Damião é 1942 não é plausível, pois os próprios filhos dela comentam que ela morreu 
quando Guiomard era governador (25 de abril de 1946 a 30 de junho de 1950). Ou-
tro fato que desfaz esse engano é a confirmação de D. Percília Ribeiro, amiga próxima 
de Maria Damião, que afirma que ela morreu em 1949. Além de D. Percília, confir-
mam o ano de 1949 a família de seu Elias e Paulo Serra. O caso da inscrição na lápide se 
explicaria pelo fato de que o cemitério do Palmeiral sofreu uma reforma. Sabe-se que, 
durante as obras, alguns túmulos foram transferidos de lugar devido à maneira aleatória 
e desalinhada com que haviam sido distribuídos originalmente. Ocorreu também uma 
repadronização dos túmulos, vários dos quais já haviam perdido a identificação. Prova-
velmente uma nova identificação do jazigo de Maria Damião foi feita erroneamente e 
até hoje a sua data de falecimento consta como sendo 2 de abril de 1942.

20 Entrevista de D. Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.

21 Entrevista com Raimundo Damião em Fevereiro de 2007.

22 Entrevista com Paulo Serra em julho de 2006.

23 Relato de Peregrina Gomes Serra, viúva de Mestre Irineu. (CARIOCA, 1998, p. 26)

24 Entrevista com Paulo Serra em Março de 2007.

25 Entrevista de Percília Ribeiro dada a Jair Facundes em 2003.

26 Entrevista com Paulo Serra em março de 2007.

27 Entrevista com Francisco das Chagas, em Fevereiro de 2007.

28 Para maior discussão desse episódio, ver Moreira (2008).

29 Entrevista com Paulo Serra em julho de 2006.

30 Entrevista concedida ao Jornalista Antonio Alves, publicada no Jornal O Rio Branco,  
nº 2.299, p. 4 , 11 jul 1984.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   260 19/10/2011   18:05:25



261

31 Livro 12, Folha 110 sob o número 1485: Casamento de Raimundo Mestre Irineu Serra 
com Peregrina Gomes do Nascimento, aos 15 dias do mês de setembro de 1956, nesta 
cidade de Rio Branco, capital do Território Federal do Acre, às 9 horas no edifício do 
fórum. Presente excelentíssimo senhor doutor Paulo Itamar Teixeira, juiz de direito 
desta comarca, e o escrivão de seu cabo, e as testemunhas adiante nomeadas e no fim 
assinadas. Com toda humildade receberam sim o matrimônio como esposo Raimundo 
Mestre Irineu Serra, brasileiro, solteiro, agricultor, residente domiciliado na colônia 
Alberto Torres, sub-distrito desta cidade, com 64 anos de idade, nascido a 15 dias de 
setembro de 1892, na cidade de São Vicente Férrer no estado do Maranhão filho de 
Sanches Martins de Matos e de Joana de Assunção Serra, naturais do estado do Mara-
nhão, já falecidos, e como esposa Peregrina Gomes do Nascimento que passará para Pe-
regrina Gomes Serra, brasileira, solteira, residente domiciliada na colônia Alberto Tor-
res, subdistrito desta cidade com 20 anos de idade, nascida a 14 de julho de 1936, no 
Rio Branco, Acre, ela é filha de Sebastião Gonçalves do Nascimento, natural do Acre e já 
falecido, e de Zulmira Gomes do Nascimento natural do Ceará, residente e domiciliada 
nesta cidade. Os nubentes se habilitaram na forma da lei, apresentaram os seguintes do-
cumentos: declaração de estado residência em seu país, o título de eleitor dos nubentes, 
consentimento para casamento firmado pela mãe da nubente e finalmente uma declara-
ção firmada por Guilherme Gomes da Silva e Francisco Granjeiro atestando conhecer os 
nubentes e que ante as mesmas não existe impedimento algum matrimonial. Os editais 
de proclama de casamento foram fixados à porta do fórum tendo decorrido prazo da lei 
sem que aparecesse oposição pelo presidente do ato, ouvido dos nubentes afirmações 
de que persistem no firme propósito de casar por suas livres e espontâneas vontades, em 
nome da lei os declarou casados. Foram testemunhas do ato o senhor Raimundo Este-
ves Neves e sua digna esposa dona Erecina Amaral Neves, brasileiros, maiores de idade, 
residentes e domiciliados nesta cidade, do que para constar, lavro este termo que lhe 
conforme vai assinado pelo meritíssimo doutor juiz de direito, nubentes e testemunhas. 
Eu, Tadeu Duarte Macedo escrivão o escrevi. Assinam: Paulo Itamar Teixeira (Juiz), 
Peregrina Gomes do Nascimento, Raymundo Mestre Irineu Serra, Raimundo Esteves 
Neves, Erecina Amaral Neves, José Francisco das Neves, Francisco Carlos de Alencar, 
Percília Gomes de Matos, Maria das Dores Gomes, Paulo Ferreira Lima, Tadeu Duarte 
Macedo.

32 Registro nº 21. Aos catorze dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e cinco 
nesta cidade de São Vicente Férrer, comarca de São Bento no estado do Maranhão, em 
meu cartório compareceu o senhor Vicente Pestana, encarregado do serviço declarou 
que neste Município perante as testemunhas abaixo, assinado em domicílio próprio 
no lugar Santa Tereza neste termo, no dia doze do corrente, às cinco horas faleceu de 
causa de morte natural Joana Serra, doméstica solteira filha de Cursino Serra e Leo-
polda Serra, e seu cadáver foi sepultado no cemitério desta cidade, em firmeza lavrei 
o presente, que vai assinado pelo declarante, testemunhas e por mim João Batista de 
Carvalho Sales, escrivão que escrevi. Testemunhas: Vicente Pestana, Vicente Soares, 
Edgar Sales e João Batista de Carvalho Sales.

33 Entrevista com Daniel Serra em fevereiro de 2007.

34 João foi amplamente divulgado na literatura existente como sendo seu sobrinho (BAYER 
NETO, 1992, p. 3; CARIOCA, 1998, p. 22; MAIA NETO, 2003, p. 100), mas, na 
verdade, como já colocamos acima, ele é filho de Fernanda Serra (sobrinha de Mestre 
Irineu), filha de Matilde. (Comunicação pessoal de Daniel Serra – janeiro de 2007)

35 Revista do 1º o Centenário (1992, p. 8).
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