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O Reinício dos Trabalhos Após o  
Retorno de Mestre Irineu do Maranhão

Ao retornar de sua viagem ao Maranhão, Mestre Irineu parecia com-
pletamente renovado dos dissabores que vinha sofrendo desde sua separa-
ção de D. Raimunda. Além dos problemas de ordem afetiva, tivera também 
que lidar com as incertezas que haviam acometido sua comunidade devido 
aos desdobramentos da saída de sua ex-esposa e respectiva família, que 
ocupavam cargos de responsabilidade em sua organização. Todo um tra-
balho de estruturação comunitária precisava ser refeito. Ao chegar, Mestre 
Irineu parece não ter reassumido imediatamente a posição de comando 
formal que deixara com Raimundo Gomes e Zé das Neves. Só o veio fazer 
em dezembro de 1958, quando passou a instituir uma série de mudanças 
que sinalizariam a chegada de novos tempos na comunidade. Uma de suas 
primeiras providências foi a de promover modificações nas fardas, reintro-
duzindo nos rituais o uso de adereços de distinção, possivelmente para 
reforçar a posição na hierarquia comunitária daqueles que passaram a ocu-
par os lugares dos que haviam partido e sublinhar a sua própria retomada 
do poder. Essa, porém é uma suposição dos autores deste livro. O que se 
comenta normalmente é que, na volta para o Acre, durante sua viagem de 
barco, Mestre Irineu teria tomado daime diversas vezes e, sob o efeito da 
bebida, teria recebido instruções para efetuar certas mudanças nas fardas 
“oficiais” de festejos, tanto nas femininas quanto nas masculinas. 
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Anteriormente, as mulheres usavam uma saia branca comum e uma 
faixa verde colocada por cima da camisa de manga comprida, geralmente 
cruzando o tronco, apoiada no ombro esquerdo, descendo para a direita 
da cintura, pela frente e pelas costas. As meninas usavam essas mesmas 
faixas só que no sentido contrário, da direita para esquerda. Ao retornar 
a Rio Branco, Mestre Irineu propôs às mulheres usarem uma saia branca 
pregueada e, na faixa, adicionarem outra perna, presa no ombro direito, 
figurando um “Y” na frente da blusa de manga comprida. Em cada per-
na da faixa deveria ser adicionada uma “rosa” de tecido (verde e branca).  
A “rosa” do lado esquerdo da faixa deveria ser menor do que a do lado 
direito. Para completar o fardamento, elas deviam usar fitas ou “alegrias” 
de diversas cores (exceto preto) presas ao ombro esquerdo, em número 
de sete. As mulheres do Estado Maior passaram a usar um prolongamen-
to da perna direita da faixa, passando para as costas até encontrar com a 
outra faixa, formando também um “Y” atrás.  Além do prolongamento de 
uma das pernas da faixa, as mulheres do Estado Maior deveriam usar doze  
fitas no ombro esquerdo. Outro adereço colocado na farda feminina foi  
o “solidéu” ou coroa de lantejoulas em diversos modelos.

Figura 52 
Farda das meninas.

Figura 53 
Fardas das mulheres.
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Nas fardas das meninas, o formato do “Y” das faixas deveria ser ao 
contrário do das mulheres: assim, a faixa principal que cruza a camisa viria 
da direita do ombro para a esquerda da cintura. Nesta faixa, passou-se a 
usar o “ramalhete”, um arranjo representando um galho de planta, feito 
com lantejoulas prateadas colocada no lado direito da faixa. Na outra per-
na da faixa do lado esquerdo que forma o “Y”, colocou-se a mesma rosa 
pequena das mulheres, geralmente em cima do coração. No grupamento 
feminino, só sua esposa D. Peregrina e D. Percilia Ribeiro usavam a faixa 
verde cruzada em forma de “X” na frente e “Y” nas costas. As fitas das me-
ninas deveriam ser sempre sete, continuando presas do lado esquerdo do 
ombro (Figura 52).

Os homens, nesta nova fase, passaram a usar paletó branco com grava-
ta preta ou de outra cor escura. A nova farda tinha uma faixa verde cruzada 
por cima do paletó, do ombro esquerdo para o quadril direito. No mesmo 
ombro de onde partia a faixa, colocou-se uma rosa (verde e amarela), em 
tamanho grande, toda feita de tecido. Outro adereço da farda masculina 
era o uso de fitas ou “alegrias” no número de doze para o Estado Maior e 
sete para os demais. 

Figura 54
Fardas dos homens 
com uso de fitas.

Figura 55
Farda dos meninos 
com fitas.
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Num primeiro momento, Mestre Irineu e Zé das Neves passaram a 
usar uma “palma” (espécie de rosa verde e branca com três pontas de pape-
lão na parte de cima, cada ponta ostentando uma estrela de cinco pontas, 
feita de cola cinza com brilho). Os meninos passaram a usar um paletó com 
a mesma faixa, mas, ao contrário daquela usada pelos mais velhos, a deles 
corria da direita do ombro para a esquerda do quadril, mantendo-se a fitas 
em número de sete. 

Os meninos maiores usavam uma gravata preta, os menores não. Nas 
fotos acima pode-se ver os adereços nas fardas que os homens e os meninos 
usavam nos rituais de bailado. Na foto a seguir de um bailado, realizado 
em 1963 na casa e sede de Mestre Irineu, destacam-se novamente as fardas 
já modificadas. 

Figura 56  Ritual de festejo realizado de farda branca na sede e casa de Mestre Irineu
Foto tirada em no início de 1960.

Segundo nossos informantes, esse modelo de farda perdurou de 1958 
a 1960. A partir de então, Mestre Irineu propôs mais algumas pequenas 
modificações nas fardas do Estado Maior. Todos os homens do Estado 
Maior passaram a usar palmas iguais à dele e à de José das Neves. Esse mo-
delo foi seguido até 1968. 
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O novo formato das fardas, onde o Estado Maior se destacava pelo uso 
de palmas, foi implantado após a construção da nova sede. Esse salão foi cons-
truído perto do açude, no mesmo lugar onde fica a sede atual. Sua estrutura 
era toda de madeira e as tábuas usadas nas paredes, no telhado, assim como 
nos cavacos que serviam de telha, eram provenientes das matas existentes nas 
terras da comunidade. A sede seguia um modelo de quatro águas, com uma 
varanda circundando o salão central. As obras de construção foram encabeça-
das pelo próprio Mestre Irineu, cujos seguidores o acompanhavam em regime 
de mutirão. Segundo D. Peregrina, quando chegava o final do dia de mutirão, 
ele pagava aqueles que não podiam lhe dar um dia de serviço gratuitamente.  
A inauguração foi na noite da véspera de São João, no dia 23 de junho de 1960 
(ver no Apêndice O a disposição das pessoas no ritual de baile).

Comenta-se que o modelo de fardas proposto por Mestre Irineu  
na volta do Maranhão se assemelha ao modelo de fardas usadas no folgue-
do de São Gonçalo da Baixada Maranhense, conforme realizado na região 
de São Vicente Férrer. Esse folguedo tem origem portuguesa e pode ser 
encontrado em diversos estados do Brasil, com características próprias em 
cada local. No Maranhão, ele aparece em várias regiões do estado sob a 
forma de danças, conhecidas como Baile de São Gonçalo, também com 
particularidades distintas em cada localidade. 

A tradição do Baile de São Gonçalo parece ter se originado em meados 
do século XIX. Esse folguedo é realizado com a finalidade de pagar pro-
messas feitas ao santo. Durante seu desenrolar, os participantes “bailam” e 
recitam versos em louvor ao santo. A similaridade entre essa celebração e os 
rituais daimistas é bastante impactante e já foi assinalada por diversos pes-
quisadores. Assim, tanto em um quanto no outro, usam-se termos como 
“dias de festejo” ou “bailado”

 1
. Além disso, a disposição arquitetônica 

das igrejas do Alto Santo costuma ser muito parecida com as “ramadas” 
como são  chamados os barracões retangulares onde se realizam os festejos 
maranhenses. As ramadas, cobertas com palha de babaçu, costumam ser 
ladeadas por muretas a meia altura, características também das igrejas dai-
mistas mais tradicionais. Aliás, esse tipo de construção é muito comum no 
Maranhão e é palco para diferentes tipos de celebração, como o Tambor 
de Crioula e o Bumba Meu Boi. Já no Acre, tornou-se um sinal diacríti-
co, distinguindo as igrejas daimistas mais tradicionalistas, de outras onde  
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alterações doutrinarias e ritualísticas são refletidas também na arquitetura, 
com os salões tendendo a adotarem formas hexagonais, fechadas por pare-
des inteiriças.

Outra similaridade que chama a atenção é relacionada às “fardas”
2
 usa-

das nas cerimônias daimistas instituídas por Mestre Irineu ao voltar de sua 
viagem à sua terra natal, muito parecidas com a roupa usada pelo “bailan-
tes” de São Gonçalo em certas cerimônias. Em ambos os casos, os homens 
vestem ternos brancos enquanto as mulheres usam saias brancas e levam 
coroas na cabeça. Na festa maranhense todos usam fitas coloridas (similares 
às que fizeram parte da farda daimista no inicio da década de 1960) e faixas 
atravessando o peito. No Baile de São Gonçalo ela é vermelha, enquanto 
nas cerimônias do Daime as mulheres portam faixas verdes cruzando o 
tórax. Encontra-se também o uso de flores de papel ou plástico, reminis-
centes dos diferentes distintivos como as palmas e rosas que, em diferentes 
momentos, compuseram a farda do Daime. (ver figura 57)

O acompanhamento musical também é bastante parecido nos dois 
casos assim como o uso dos ritmos de valsa e marcha. As celebrações mara-
nhenses são também pontuadas por momentos de queima de fogos, assim 
como ocorre durante a execução do hinário “O Cruzeiro” de Mestre Iri-
neu (ver no Anexo O - tabela de Hinos d’ “O Cruzeiro” em que são dados 
os Vivas e é feita a queima de fogos). Desse modo, parece válido conjeturar 

Figura 57
Baile de São Gonçalo realizado  

em São Vicente Férrer.
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que o Baile de São Gonçalo tenha possivelmente inspirado em Mestre Iri-
neu vários aspectos do Daime.

3

Além das mudanças nas fardas, este período também foi marcado por 
hinos que parecem também de inspiração afro-maranhense. Pouco depois 
de seu retorno, por volta de 1959, Mestre Irineu recebeu o Hino “108 - 
Linha do Tucum” (ver hino abaixo). Aqui a palavra Tucum possivelmente 
refere-se a uma palmeira (Acrocomia Officinalis) cheia de espinhos, encon-
trada no Maranhão. O tucunzeiro, que também é muito comum em diver-
sas outras regiões do Brasil, apresenta na cultura afro-indígena maranhense 
relações estreitas com pelo menos dois grandes grupos de entidades espi-
rituais: a família de Légua Boji e a família dos Currupiras

4
. Estas são for-

madas por encantados violentos que costumam aplicar castigos impiedosos 
em pessoas que, por qualquer razão, os venham desagradar. Uma das suas 
punições favoritas seria fazer suas vítimas entrarem em touceiras de tucum, 
onde ficariam presas nos espinhos. No universo afro-indígena maranhense, 
o tucum é também considerado o local de moradia dos Currupiras

5
. Entre 

os pajés de Cururupu-MA, o tucum, além de ser usado em remédios, pode 
funcionar como uma espécie de “depurador” espiritual e o tucunzeiro é 
utilizado como local onde os pajés depositam os feitiços e substâncias ma-
lignas retiradas do corpo dos doentes

6
. Assim, no complexo cultural afro-

-indígena maranhense, o tucum é um símbolo rico em significados relativos 
ao poder sobrenatural e à magia.

O hino 108 – Linha do Tucum de Mestre Irineu parece filiar-se a esse 
universo simbólico. É considerado no Daime como sendo um “hino de 
força” ou “hino de enxotamento de maus espíritos”. A partir de 1963, ele 
passou a ser usado em conjunto com uma oração de exorcismo do livro 
Orações da Cruz de Caravaca, no ritual chamado “Trabalho de Mesa” cria-
do por Mestre Irineu para afastar “encostos” ou “maus espíritos”. Neste 
hino, ele introduziu também um passo chamado “Marcha Valseada” que 
é executado após a “Marcha” do primeiro estribilho (praticado apenas nos 
festejos). O bailado do hino inteiro deve seguir o modelo de passo misto. 
A “Marcha Valseada” diferencia-se da “Marcha” por ser bailada sem se sair 
do lugar, colocando-se alternadamente uma perna à frente e torcendo-se 
os ombros alternadamente aos movimentos das pernas. O toque do mara-
cá neste passo lembra o instrumento de percussão conhecido como caixa. 

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   271 19/10/2011   18:05:30



272

Cada vez que se coloca a perna à frente, ao retorno desta, bate-se o maracá 
na mão com um toque seco (ver Anexo N). 

108 - LINHA DO TUCUM
(Mestre Irineu)

Eu canto aqui na Terra               1º estribilho (Marcha)
O amor que Deus me dá
Para sempre, para sempre,   Marcha Valseada
Para sempre, para sempre.   (mudança de passo - 2º estribilho)

A minha Mãe, que vem comigo, 
Que me deu esta lição  
Para sempre, para sempre, 
Para sempre eu ser irmão.

Enxotando os malfazejos 
Que não querem me ouvir, 
Escurecem o pensamento 
E nunca podem ser feliz.

Esta é a Linha do Tucum, 
Que traz toda a lealdade, 
Castigando os mentirosos, 
Aqui dentro desta verdade.

Sabe-se que, em sua ida ao Maranhão, Mestre Irineu reencontrou, 
em São Luís, seu primo Elpídio, filho de Alexandrina, irmã de sua mãe 
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(ver genealogia da família materna de Mestre Irineu em Apêndice A), e até 
chegou a se hospedar na casa de Raimundo Barbadinho, irmão de Elpídio. 
Este último era um famoso mestre tocador de Tambor de Crioula, mani-
festação cultural maranhense de raízes negras realizada em devoção a São 
Benedito.

7
 Fala-se que Mestre Irineu, junto com seus sobrinhos e o filho 

de sua sobrinha, no período que ficaram em São Luís, antes de seu retorno 
ao Acre, foram ao Tambor de Crioula onde tocava Elpídio.

8
 

Chamamos atenção para a amizade entre Mestre Irineu e seu primo 
Elpídio (ver foto abaixo) porque acreditamos que muitos dos vínculos de 
Mestre Irineu com as tradições afro-maranhenses podem ter se dado prin-
cipalmente através do Tambor de Crioula, sem desconsiderar o Baile de 
São Gonçalo e o Bumba Meu Boi.

9
 Lembremos que foi depois de um 

Tambor de Crioula, do qual teria participado em São Vicente Férrer, no 
começo do século XX, que o jovem Irineu decidiu partir e tomar o rumo 
que acabaria por levá-lo ao Acre. Embora também consideremos muito 
pouco provável que Mestre Irineu tenha sido frequentador costumeiro do 
Tambor de Mina,10 não cremos que se possa negar a possibilidade dele tê-
-lo feito esporadicamente.

Esta observação é pertinente à discussão sobre o pouco espaço exis-
tente na doutrina original de Mestre Irineu para os transes de incorporação, 
apesar de sua frequência nas manifestações culturais afro-maranhenses pelas 
quais foi tão influenciada. O que encontramos no Daime é a “irradiação”, 
termo empregado para certo tipo de transe em que o sujeito não perde 
completamente a sua noção de si ou a memória do ocorrido durante sua 
vigência. Essa categoria é usada também no Círculo Esotérico Comunhão 
do Pensamento, fonte de onde Mestre Irineu extraiu considerável parcela 
de seus conceitos espiritualistas. De certa maneira, a irradiação no Daime 
pode ser vista como parte do contínuo mediúnico que engloba também 
o fenômeno da possessão. (CAMARGO, 1961) Fala-se que a irradiação 
ocorre quando há uma comunicação no “Astral” com seres e memórias de 
“força positiva”. (CAMARGO, 1961) A possessão ou “encosto” seria a 
comunicação com o “Astral” inferior, sob influências de “forças negativas” 
ou memórias negativas. 

Tudo indica que em sua concepção do “Astral”, Mestre Irineu enfatiza-
va aspectos psíquicos e interiores (estado de humor, pensamentos positivos 
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e negativos), mas também não há dúvida de que ele admitia a atuação de 
forças externas positivas e negativas (seres encantados e espíritos que tanto 
poderiam ser benignos ou malignos). Antigos seguidores seus falam que 
Mestre Irineu tratava a possessão com fórmulas exorcistas, no sentido de 
afastamento imediato de pensamentos ou outras forças negativas. Desta 
forma, a sua relação com o “Astral” se distancia de outras práticas religio-
sas (espiritismo, umbanda, tambor de Mina, candomblé e outros) onde a 
incorporação é valorizada e até incentivada. O hino 108 – Linha do Tucum 
marca sua posição em relação aos fenômenos de possessão, onde são consi-
derados “malfazejos”, embora se valesse de códigos vinculados ao universo 
afro-maranhense onde esses episódios são percebidos de maneira positiva. 
Continuaremos a análise sobre irradiação e possessão mais adiante, quando 
falaremos sobre “Trabalho de Mesa”.

Depois que Mestre Irineu recebeu o passo da “Marcha Valseada”  
para o hino 108 - Linha do Tucum, ele só o utilizou uma vez mais, no hino 
111 – Eu Estou Aqui, possivelmente recebido no final de 1959. Este é o 
único hino em que Mestre Irineu refere-se a si mesmo como “Juramidã” 
(seu nome no “Astral”). Neste hino o passo misto “Marcha” e “Marcha 
Valseada” ocorre de forma diferenciada ao 108 – Linha do Tucum. Nele exe-
cuta-se o estribilho alternando o passo a cada frase do verso. Começa-se em 

Figura 58
Elpídio (primo de Mestre 

Irineu) - antigo tocador de 
Tambor de Crioula  

de São Luís.
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“Marcha” na primeira frase e depois se passa para uma “Marcha Valseada” 
na segunda frase, retorna-se para a “Marcha” na terceira frase e encerra-se o 
verso na quarta frase com outra “Marcha Valseada”, continua-se assim su-
cessivamente nos versos seguintes. Este hino parece apontar também para 
um vislumbre de sua “eternização” ou “encantamento” (termo da encan-
taria maranhense) após a morte.  

111 - EU ESTOU AQUI
(Mestre Irineu)

Estou aqui     “Marcha”
Eu não estando, como é   “Marcha Valseada”
Eu penso na verdade,   “Marcha”
Me vem tudo que eu quiser  “Marcha Valseada”

A minha Mãe me trouxe, 
Ela deseja me levar. 
Todos nós temos a certeza 
Deste mundo se ausentar.

Eu vou contente, 
Com esperança de voltar. 
Nem que seja em pensamento 
Tudo eu hei de me lembrar.

Aqui findei, 
Faço a minha narração 
Para sempre se lembrarem  
Do velho Juramidã.
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A Rede Social e Política de Mestre Irineu

Mestre Irineu, desde que deu início ao Daime na década de 1930, 
pôde contar com o apoio de alguns amigos políticos. Nessa época, o Go-
vernador e o Secretário Geral (que correspondia a Vice-governador) eram 
geralmente interventores militares. Como já vimos, durante sua passagem 
pela Força Policial, Mestre Irineu havia cultivado uma grande amizade com 
o oficial Fontenele de Castro. Inicialmente, este era um simples colega seu 
e os dois chegaram a prestar o curso de cabo juntos. Após deixar a Força 
Policial, Mestre Irineu manteve sua amizade com ele, que prosseguiu na 
sua bem sucedida carreira militar até alcançar o posto de Coronel, vindo 
a ser várias vezes Governador e Secretário Geral do Território Federal do 
Acre. Nessas posições de autoridade, Fontenele sempre defendeu Mestre 
Irineu das perseguições policiais. Este também nunca deixou de visitá-lo.

Outro aliado e amigo político de Mestre Irineu, já citado anteriormen-
te, foi Guiomard dos Santos. O Major Guiomard viera do Rio de Janeiro, 
em 1946, agia como Interventor, nomeado pela Presidência da República. 
Em Rio Branco, Guiomard procurou Mestre Irineu por motivos de saúde e 
a partir daí tornaram-se bons amigos e ele até passou a frequentar a comu-
nidade do Alto Santo. Guiomard chegaria ao posto de General do Exército 
e depois seria eleito duas vezes Deputado Federal.

Fontenele e Guiomard tornaram-se políticos aclamados pelo povo e 
figuras emblemáticas no Acre. Muitos consideram que foram os melhores 
governadores que o Acre já teve. Os dois também influenciaram toda uma 
corrente política em favor da emancipação do Território Federal do Acre 
para Estado, o que finalmente ocorreu em 15 de junho de 1962, através da 
lei nº 4.070, assinada pelo então Presidente, João Goulart.11

Em 1955, durante o governo do Coronel Paulo Francisco Torres, um 
pouco antes do Território Federal do Acre virar Estado, o contexto político 
voltou a ser mais favorável para Mestre Irineu. Adilar dos Santos Teixeira, 
que fazia parte do Partido Social Democrático (PSD) e era correligioná-
rio de Guiomard (ver foto abaixo), fora nomeado Secretário Geral e, na 
ausência de Torres, assumiria várias vezes o governo. Fala-se que Mestre 
Irineu procurava, quando possível participar de encontros políticos com  
as lideranças do governo. Embora alguns desses políticos não fossem  
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especialmente próximos a ele, eram aliados de seus velhos amigos, Fonte-
nele e Guiomard. Naquela época, essa sua proximidade com a cúpula do 
governo possivelmente serviria para garantir ao Mestre Irineu a paz que 
necessitava para tocar a sua doutrina religiosa, ainda tão estranha aos há-
bitos de grande parte da sociedade acreana e de seus líderes. Assim, com 
apoio dos seus amigos, Mestre Irineu pôde, por exemplo, trazer benefícios 
para a Estrada Custódio Freire, onde ficava a comunidade do Alto Santo. 
Fala-se também que conseguiu subsídios agrícolas do governo e que pôde 
alocar cerca de 40 famílias de seus seguidores em suas terras no Alto Santo, 
embora avisasse a todos que lhes dava o chão para plantarem, mas não o 
título. Agia assim para evitar que fragmentassem os lotes na região ou trou-
xessem moradores de outras crenças para a localidade. Muitos membros 
dessas famílias trabalhavam em regime de mutirão, semelhante ao modelo 
produtivo, implantado nos anos 1930 e 1940 em Vila Ivonete. 

Figura 59  Reunião política em 1955: Mestre Irineu está à direita, de roupa e chapéu brancos.
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Logo depois de Adilar, que de Secretário Geral foi promovido a Gover-
nador, Valério Caldas Magalhães assumiu o governo do Território Federal 
do Acre, em 30 de abril de 1956. (SOUZA, 2005, p. 173) Nessa ocasião, 
o Tenente Coronel Manuel Fontenele de Castro assumiu o cargo de Se-
cretário Geral. Após Valério Caldas Magalhães deixar o Governo, no final 
de outubro de 1958, Fontenele foi designado Governador novamente, em  
10 de novembro de 1958, e só veio a deixar o cargo em 18 de março 
de 1961. Foi por intermédio de sua amizade com Fontenele e Valério 
que Mestre Irineu conseguiu a passagem de avião para Belém - PA, em  
13 de novembro de 1957, quando foi visitar seus parentes. Igualmente, 
as passagens de navio para o trecho entre Belém e Rio Branco, utilizadas  
por Mestre Irineu e seus parentes na volta do Maranhão, também foram 
obtidas através desses amigos. Com o crescimento do status de Mestre Iri-
neu na região ele passou a ser cortejado por políticos em busca de votos, 
que intensificaram suas idas ao Alto Santo. Muitos deles iam se aconselhar 
com o líder religioso, outros iam apenas cumprimentá-lo. Abaixo se vê uma 
foto de Valério e Mestre Irineu no Alto Santo.

Figura 60
Valério Caldas Magalhães e Mestre Irineu  
no Alto Santo.
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A década de 1960 foi um período de grande prosperidade para a dou-
trina de Mestre Irineu e de consolidação do culto daimista na sociedade 
acreana. A força de seu carisma como curador e a liderança que exercia na 
comunidade são evocados nos versos de Saturnino Brito do Nascimento 
(2005, p. 99-100):

Construiu uma sede nova
Com piso de alvenaria, 
E a história se fundamentava 
Quanto mais o tempo corria
E conforme a necessidade
A coisa acontecia. 

Ali ele era tudo
Era advogado, era benzedor, 
Era padre, era conselheiro, 
Era padrinho, era doutor, 
Todo mundo o procurava
Quando sentia alguma dor. 

E não era só o povo do Daime
Muita gente o procurava
Para receber a Cura
Daquilo que o incomodava. 
A sua fama de curador
Bem longe se alastrava. 

Tratava todos com carinho, 
Sempre com muita lealdade, 
Não negava, em qualquer momento, 
De prestar a caridade. 
Tratando com gentileza, 
Sempre dentro da igualdade.
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Em sua campanha eleitoral para Governador, Guiomard dos Santos, 
então no Partido Social Democrático (PSD), recebeu amplo apoio de Mes-
tre Irineu e até realizou comícios no Alto Santo. 

Mas o projeto do Deputado José Guiomard dos Santos sofria forte 
oposição de membros do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), então lide-
rado no Acre pelo militar e político Oscar Passos. Os políticos desse partido 
defendiam a posição de que o Acre não tinha condições econômicas para 
tornar-se um estado autônomo naquele momento. Por trás das discordân-
cias entre PSD e PTB, a respeito da elevação ou não do Acre à categoria de 
Estado, estava a disputa pela conquista do poder político local. As contra-
dições entre esses dois políticos, ambos militares, refletiam as divergências 
entre os seus partidos (PSD e PTB). As suas discussões visariam, de fato, 
a manutenção de suas influências sobre o eleitorado e a batalha foi longa. 
Atualmente diz-se que, quando por fim o Governo Federal aceitou elevar o 
Acre à categoria de Estado, isso só foi devido ao fato de ele não mais render 
maiores quantias em dinheiro para os cofres do governo federal. A relação 
de Mestre Irineu com os políticos locais fica clara no depoimento de Wilde 
Viana, importante político acreano do período: 

Eu era muito amigo do Mestre Irineu. Eu o tinha como conselheiro 
da vida particular e até da política. Conversava muito com ele. Todo 
mundo andava na casa dele, do General Guiomard ao carvoeiro. Ele 
era freqüentador assíduo, ele e a mulher. 
Coronel Fontenele era muito amigo do Mestre Irineu, ele ia lá.  
O Mestre Irineu ia na casa do Coronel, quando ele tinha algum pro-
blema. 
Mestre Irineu ajudou muito, orientando o Governador Guiomard e 
o Coronel Fontenele na colonização. Porque o primeiro trabalho de 
colonização foi feito em 1947 pelo Guiomar. Naquela época era uma 
colonização racional, compraram o Seringal Empresa e o lotearam, em 
lotes de doze e meio e vinte e cinco hectares. Faziam a barraca, davam 
a ferramenta.Todo quinze dias, levavam o que hoje nós chamamos de 
sacolão (nós chamávamos na época de rancho), dando condição para 
o homem trabalhar na terra. 
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As pessoas daqui da cidade achavam que lá no Mestre Irineu havia 
uma organização, uma sociedade, um negócio. Outros achavam que 
era até macumba. Tinham outros que acolhiam, aceitavam bem, acei-
tavam, iam lá se aconselhar com Mestre Irineu. Ele sempre foi um 
homem muito equilibrado, adorava dar conselho. Quando um casal 
brigava, interferia. Um conselheiro. Eu fui a muitos comícios na casa 
dele. Era muito comum ter comício lá. Eram comícios do PSD, que 
era o partido do General Guiomard, do lado do Governo. 
O Mestre Irineu nunca teve vocação para oposição não. Foi sempre 
homem da lei; estava sempre do lado do Governo. Os políticos iam 
muito lá pedir apoio. Ele congregava muita gente em volta dele, que 
obedecia e que cumpria as determinações dele. Não precisava ele nem 
determinar, bastava eles entenderem que ele tinha aquela pessoa, eles 
já estavam lá. Na época, não tinha eleição pra Governo. O Governo 
era nomeado, mas tinha Deputado Federal e Deputado Estadual. 
[...] Meus filhos, Thiago [Tião Viana] e o Jorge eram pequenos, mas 
foram algumas vezes comigo lá no Mestre Irineu. O Wilde, esse que 
morreu, chegou a tomar daime com ele, os outros dois não. O Jorge 
hoje é Governador do Acre e o Thiago é hoje Senador, Vice-Presiden-
te do Senado no Congresso Nacional.12 (Wilde Viana13)

Se, por um lado, o líder do Daime ficou satisfeito com a aprovação do 
projeto de Guiomard, por outro, sofreu com a derrota de seu amigo nas 
eleições de 1962. Sabe-se que Mestre Irineu recebeu nesta época o hino 
115 – Batalha, um dos últimos da primeira parte do hinário O Cruzeiro, 
que versa sobre a necessidade de se enfrentar as adversidades. Segundo Luís 
Mendes do Nascimento, logo depois da derrota, quando chegavam os cor-
religionários do PSD ao Alto Santo para se lamentar, ele cantava seu hino 
para eles. Outros porém, como Jair Facundes, contestam que esse hino 
teria sido usado por Mestre Irineu para tal intento. Segundo esse pesquisa-
dor, o hino teria sido recebido no auge de um surto de gripe, percebido na 
época como uma grande ameaça. De todo modo, fala-se também que nessa 
época algumas lideranças do PTB diziam que fariam de tudo para tomar as 
terras de Mestre Irineu, devido ao seu apoio a Guiomard na campanha de 
eleição para Governador do Estado. (MAIA NETO, 2003, p. 49)
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115 - BATALHA
(Mestre Irineu)

Entrei numa batalha,
Vi meu povo esmorecer,
Temos que vencer
Com o poder do Senhor Deus.

A Virgem Mãe, 
Com o poder que Vós me dá,
Me dá força, me dá luz, 
Não me deixa derribar.

Divino Pai Eterno 
E a Virgem da Conceição, 
Todo mundo levantou 
Com suas armas na mão.

A Virgem Mãe,
Com o poder que Vós me dá, 
Me dá força, me dá luz, 
Não me deixa derribar.

Em consequência do golpe militar de 1964, José Augusto de Araújo, 
do PTB, passado somente um ano de sua eleição, foi forçado a transferir 
seu cargo de governador para o Capitão do Exército Edgar Pereira de Cer-
queira Filho, Comandante da 4º Companhia de Fronteira do Acre. (SOU-
ZA, 2005, p. 171) Esse capitão ficou no governo do Acre entre 8 de maio 
de 1964 e 14 de agosto de 1966. De certa maneira, os reflexos do golpe 
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militar de 1964 não mudaram muito as configurações políticas do antigo 
Território, de tradição militar. O Acre de 1964 a 1982 foi governado por 
políticos filiados à Aliança Renovadora Nacional (ARENA), nomeados pe-
los generais do exército. Assim, devido às suas amizades com os militares 
e demais autoridades, a situação política continuou favorável a Mestre Iri-
neu. Além disso, em 21 de maio de 1966, o Secretário de Saúde e Serviço 
Social, Carlos Meixeira, enviou um Ofício, de número 208, juntamente 
com amostras do cipó e folhas da chacrona para Décio Parreira, Presidente 
da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (Serviço Nacional 
de Fiscalização de Entorpecentes). Este respondeu por telegrama

14
 que, 

desde 1962, não tinha sido observado nenhum caso de intoxicação pelo 
uso de daime, não havendo assim nenhuma objeção ao seu uso em ritos 
espirituais. Isso foi de grande importância para que Mestre Irineu e sua 
comunidade pudessem continuar normalmente seus trabalhos com daime 
durante a ditadura militar, sem sofrer nenhum impedimento mais sério. 

Em 1966, o Presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Bran-
co nomeou como Governador do Acre Jorge Kalume da ARENA. Este 
governou de 13 de setembro de 1966 a 15 de março de 1971, período que 
foi muito positivo para Mestre Irineu e sua comunidade. A configuração 
política havia mudado – não se podia mais contar com a ajuda de Fontene-
le, que havia falecido em 25 de outubro de 1965 –  mas, por outro lado,  
o General Guiomard havia se tornado Senador. Mestre Irineu continuava 
a ampliar a sua rede social; muitos políticos de destaque, a reboque do ca-
risma de Guiomard e do falecido Fontenele, prestigiavam a ele e ao Daime. 
Seu carisma ampliava-se através da sua rede social e política, sua fama como 
líder espiritual e conselheiro político propagava-se dentro da esfera políti-
ca. Embora seu culto continuasse minoritário e ainda serem relativamen-
te poucos os políticos que frequentassem os rituais do Daime ou mesmo 
tomassem a bebida, tal prestígio ajudou Mestre Irineu em sua busca por 
recursos do Governo Municipal e Estadual para sua comunidade. O texto 
abaixo, publicado pelo jornal O Rio Branco nos fornece uma ideia sobre as 
suas relações políticas nesses tempos. 

Mestre Irineu mantinha boas relações com as autoridades do Esta-
do. Votava em Guiomard, que não perdia oportunidade de visitá-lo, 
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passan do às vezes semanas inteiras no Alto Santo. Agnaldo Moreno 
conta que uma vez, quando Guiomard contava com a ajuda de Deus 
para poder se eleger, Mestre Irineu, respondeu: “Eu estou aqui.” 
Conta ainda Agnaldo Moreno: “Quando recebeu a planta do Centro 
e efetivou a campanha para obter recursos para construí-lo, poderia ter 
recolhido o triplo do que precisava, se não fosse honesto.” 
Inúmeras pessoas se apresentaram para auxiliar. Todos, concretamen-
te, pretendiam o apoio político que o “Mestre era detentor”. Apoiou 
a campanha Ary Rodrigues instruindo-o a fazer um cartaz onde apa-
reciam alguns raios iluminando a cabeça do candidato. Dizia que ele 
teria de vencer pela luz, pois o adversário trabalhava no escuro. Con-
tam os mais antigos que Ary perdeu a eleição mediante uma fraude 
habilmente orquestrada. 
Previu a ascensão e a queda de Vargas, de Jânio e de Jango. Avisava 
com antecedência coisas que iriam acontecer na política do país.

15

Através de seus contatos políticos, Mestre Irineu conseguiu, durante o 
governo de Kalume, recursos para a construção de uma escola de primeiro 
grau em sua comunidade. Um pouco antes da ascensão desse mandatário, 
Mestre Irineu já tinha implantado, dentro da própria sede do Daime, a es-
cola “Cruzeiro”. A iniciativa fora uma ideia conjunta dos professores João 
Rodrigues Facundes, Percília Matos e Francisco Matos. Mestre Irineu in-
centivou a proposta por acreditar que possibilitava uma maior qualificação 
aos moradores da região, até então em sua maioria, pouco alfabetizados. 
A escola ministrava o ensino da primeira à quarta série. Com a ajuda de 
Kalume, a escola ganhou uma nova sede própria, erguida dentro das terras 
do Alto Santo. 

Nesse período, também começou a se diversificar o tipo de qualifi-
cação dos seguidores no Alto Santo. Agora, além de reunir pequenos co-
merciantes, militares, agricultores e ex-seringueiros, a comunidade assistia 
à ascensão social de alguns de seus membros, que passavam de agricultores  
a funcionários públicos. Ainda nessa época, em 1968, foi também inaugu-
rado um centro mecanizado de produção agrícola no Alto Santo, incluindo 
casa de farinha, casa de moagem de cana, e outras benfeitorias. A festa de 
abertura desse centro mecanizado contou com a presença de importantes 
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personalidades como Agnaldo Moreno (Secretário de Produção), o Prof. 
Rego (Assessor do Secretário), Jorge Kalume (Governador), José Guio-
mard (Senador) e sua esposa Kátia. 

Figura 61  Foto tirada na inauguração do centro mecanizado do Alto Santo em 1968.  
São as seguintes as pessoas da foto, da esquerda para direita: Mestre Irineu, Agnaldo Moreno 

(secretário de produção), Professor Rego (de costas - acessor de Agnaldo), Jorge Kalume 
(Governador), José Guiomard dos Santos (Senador) e Kátia (esposa de Guiomard).

Em entrevista concedida a Jair Facundes, o Professor Rego comentou 
a força do carisma de Mestre Irineu e o prestígio que desfrutava entre as 
autoridades do Acre nesse momento.

Eu era arrogante. Assim achava que sabia tudo, que tudo era racional, 
sabe? Que tudo podia ser racionalizado, tudo a ciência dava conta.  
E diante daquele homem eu me senti pequeno, assim como Agnaldo 
Moreno. Me senti, de alguma forma, impressionado, impactado. 
[...] Eu vi um homem com grandeza sabe? Eu não sabia de onde vi-
nha a grandeza, nem que tipo de grandeza era, mas que ele era supe-
rior. Fui ser funcionário subordinado a um político que era deputado.  
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Tinha sido secretário duas vezes, então era autoridade. E aquilo ali me 
mostrou uma coisa: que a autoridade era aquele senhor. Ele não era auto-
ridade, mas ficou igual a mim ali diante dele, né? Porque... aí eu entendi, 
que quando o Agnaldo se referia ao Senhor Mestre Irineu, de uma outra 
forma, mais humilde, com uma certa veneração pelo Mestre Irineu Serra. 
Ali ele não era nem secretário, nem deputado, ele era um homem diante 
dele e [...] ele certamente julgava, avaliava, valorizava como algo muito 
maior, como sendo um homem muito maior do que os outros. 
Eu sabia que ali reunia muita gente que tinha uma grande liderança. 
Eu antes pensava, não, o que o Agnaldo estava querendo era se bene-
ficiar politicamente de alguma forma, mas naquele momento eu desfiz 
a essa impressão. Acho que aquela veneração era verdadeira e eu sentia 
a mesma impressão, uma grandeza enorme e tinha algo de divino ali. 
Não era algo terreno, algo material. Essa impressão eu levei, tô levan-
do para a vida toda e onde chego eu conto, assim dá uma impressão 
que é muito uma limpeza. 
Não me recordo bem, mas eu fui outra vez com Agnaldo em algum 
lugar, não lembro se foi na casa ou se foi em outro lugar, e uma tercei-
ra vez lá na inauguração do núcleo mecanizado. O núcleo mecaniza-
do, de alguma forma, foi feito para atender à comunidade do Mestre 
Irineu Serra e de alguma forma eu sentia que o propósito do Agnaldo, 
ao propor ao governador Jorge Kalume, que pegou isso como sendo 
uma coisa prioritária, era para homenageá-lo. Ao mesmo tempo que 
era para servir à comunidade. No dia da inauguração, deu muita gente 
e ele estava também presente, com aquela mesma coisa, aquela mes-
ma serenidade. Só a presença dele era capaz de falar. Ele falava pelo 
próprio silêncio. Tanto é que, no dia que a gente teve lá, eu não me 
lembro mais de muito dos detalhes. Mas, me lembro que ele falou 
muito pouco. O Agnaldo falou mais, para comentar algumas coisas 
da comunidade, mas sempre com o desejo de lhe agradar. Eu fiquei 
calado o tempo todo e não falei nada. Não conseguia falar com aquele 
homem de jeito nenhum, não sabia o que dizer.
[...] Na época era assim mesmo, todos aqueles políticos, tinham uma 
enorme veneração a ele. Isso era geral. O Agnaldo nos contava que 
o General Guiomard, depois Senador Guiomard, freqüentava o Alto 
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Santo. O Agnaldo era um discípulo do Senador Guiomard, ele seguia 
rigorosamente a ação do Senador Guiomard. Eu vim com três colegas 
para o Acre na verdade pelas mãos do senador Guiomard. 
“Ele ficou muito feliz com a presença da gente lá e organizou a vida 
da gente”.16 (Professor Rego17)

[...] O Agnaldo falava que o Daime era uma espécie de religião, e que 
o senhor Mestre Irineu era o chefe espiritual daquele grupo e que toda 
aquela comunidade devia uma grande obediência a ele [...] e que era 
muito respeitado por todas as autoridades.
Todo mundo que vinha para o lado de cá tinha esse ritual, de passar na 
casa do Mestre Irineu para tomar a benção, e foram esses os comentários. 
Ele passava essas informações para a gente, passava essas impressões. Que 
era uma liderança espiritual grande na região, e toda a autoridade que 
respeitava tinha que ir lá se aconselhar, ou pedir a benção, como eles 
falavam. Pedir conselho, se abençoar ou coisas assim, e isso era o normal.  
E ele sempre que vinha para cá, ou vinha com essa intenção ou vinha fazer 
outra coisa, passava lá, isso era obrigatório.

18
 [...] (Professor Rego)

Depois de Kalume, Wanderlei Dantas, também da ARENA, assumiu 
o governo (15 de março de 1971 a 15 de março de 1975). Nesse período, 
Mestre Irineu já estava muito doente dos rins, mas mesmo assim manti-
nha-se à frente dos trabalhos do Daime. Porém, sentia que seu fim estava 
próximo e resolveu designar Leôncio Gomes, filho do já falecido Antônio 
Gomes, como presidente do centro. O prestígio de Mestre Irineu ainda era 
muito forte perante os políticos da época, o que levou o governador Wan-
derley Dantas a atender sua solicitação por permissão para ser enterrado 
no terreno logo em frente de sua casa, do outro lado da Estrada Custódio 
Freire. Além dessa autorização, Mestre Irineu recebeu outra homenagem 
de Wanderley Dantas, que deu seu nome a uma rua no bairro do Aviário. 
Sobre esse evento o Professor Rego comenta:

Depois eu soube que colocaram o nome dele numa rua. Até... foi bom, 
porque essa memória tem que ser preservada. E essa rua eu acho, que 
até um colega meu morava lá, é ali para o lado do Aviário. A rua se 
chama Mestre Irineu Serra. E assim, né? Havia um grande respeito. 
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Senhor Mestre Irineu era uma pessoa admirada. O tipo de respei-
to que você tem com o governador, com o desembargador, com o 
ministro. É uma coisa que vem um pouco do poder que as pessoas 
exercem dentro do contexto da lei, do Estado, de tudo você tem de 
poder. Você pode ser até respeitado a partir disso, fora daquele lugar. 
Esse respeito, ele é norma da sociedade. Você tem que respeitar, né? 
Agora esse respeito era um respeito diferente; não vinha nem da ri-
queza, porque você respeita às vezes uma personalidade porque ela é 
rica e tem um poder econômico muito grande, ela é notável por isso. 
Outros é outro tipo de poder, o poder político, né? Quando você  
é governador, deputado, é um poder instituído.
Mas tem um outro respeito que não é material nem político, digamos 
assim, jurídico, né? Dentro de um tribunal de justiça você chega com 
respeito, quer dizer, tem uma forma especial de se reportar, a referência 
para outras pessoas. No caso do Mestre Irineu, não, porque ele não tinha 
riqueza, não tinha poder político nenhum, não tinha nenhum poder ter-
reno. Digamos assim, o poder dele era natural.

19
 (Professor Rego)

A rede social política formada por Mestre Irineu ultrapassava os in-
teresses partidários e até membros do então oposicionista, PTB, vinham 
consultá-lo sobre questões pessoais e políticas. Jair Facundes, que vem re-
alizando uma série de entrevistas com contemporâneos de Mestre Irineu, 
nos apresenta mais um relato sobre o grau de respeito que Mestre Irineu 
suscitava em todos.

Eu ouvi muitas autoridades da época, e pessoas que mais tarde foram 
autoridades. Senadores, governadores, desembargadores, professores 
universitários, reitores etc. [...] eu insistia muito... de onde vinha o 
prestígio de Mestre Irineu frente àquelas autoridades. De algumas eu 
obtinha a resposta de que haviam procurado Mestre Irineu em ra-
zão de doença em si ou em alguém na família. Em outras, não. Dois 
relatos interessantes: Geraldo Mesquita Filho, hoje senador, filho de 
Geraldo Mesquita, governador, deputado federal e senador na época 
de Mestre Irineu. Atente-se: ele conta que brincava com outros meni-
nos em frente ao palácio do Governo. Em dado instante vêem Mestre 
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Irineu vindo do rio e subindo em relação ao Palácio. Eles param de 
brincar. Cumprimentam Mestre Irineu e são correspondidos. Mestre 
Irineu continua. Depois que se distancia, eles retornam à brincadeira. 
Indaguei porque haviam parado de brincar. Ele disse que simplesmen-
te reconheciam Mestre Irineu como uma autoridade, alguém merece-
dor de respeito, que Mestre Irineu era uma autoridade de fato ao lado 
das autoridades de direito. Observe: ninguém mandou Geraldo Mes-
quita dedicar respeito e reverência a Mestre Irineu. Ciro Facundo de 
Almeida foi presidente da OAB, secretário de segurança, advogado, 
juiz, desembargador e professor universitário da UFAC. Em seu relato 
ele diz que alguém para ser uma liderança naquela época necessitava 
gozar da amizade e respeito de Mestre Irineu.20 (Jair Facundes) 

Tudo indica que Mestre Irineu, mesmo estando ao lado do governo, 
não distinguia entre os consulentes que o procuravam. Sabe-se, por exem-
plo, que nessa época, deu suporte a Regino (líder de uma extensão do Dai-
me em Porto Velho) que foi torturado pelos militares por ser militante de 
esquerda em Porto Velho-RO. Parece-nos que a questão de Mestre Irineu 
estar sempre ao lado do governo ia além de preferências políticas, já que 
a sua preocupação a respeito da legalização ou legitimação necessárias ao 
culto, o levava a sempre estar ao lado da legalidade, como forma de pre-
servação de sua comunidade. O contexto político da época, a precariedade 
das circunstâncias no Acre, levava sempre uma grande gama da população 
a escolher estar do lado de quem parecia trabalhar pelo Território ou pelo 
Estado. Assim, a política girava em torno de questões locais e era balizada 
por relações pessoais tanto quanto pelas realizações ou ações efetivamente 
empreendidas pelos políticos individualmente. A nosso ver, não se tinha 
em muita conta os ideais abstratos ou as ideologias genéricas; valorizavam-
-se homens pelo poder que detinham e, às vezes, pelo seu caráter.

Mesmo após sua morte, o carisma de Mestre Irineu perdura na cidade 
de Rio Branco. Vários são os políticos que o mantiveram em sua memória. 
Desse modo, diversas administrações posteriores continuaram a dar apoio 
à comunidade do Daime. Ainda hoje, em Rio Branco, podemos encontrar 
várias homenagens públicas a Mestre Irineu. Essas memórias têm passa-
do entre diferentes gerações de políticos e é reverenciada até mesmo por  
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membros de partidos que, em sua época, estariam na oposição. Mestre 
Irineu continua vivo na memória de Rio Branco através de nome de bair-
ro, acervo de museu, nome de avenida, nome de rua, nome de área de 
proteção ambiental e nome de linha de ônibus. Em 2010, a Assembléia 
Legislativa lhe concedeu o título de Cidadão Acreano. No relato abaixo, 
Jorge Viana, que foi governador do Acre pelo PT e é filho de Wilde Viana, 
discorre sobre a reverberação do carisma de Mestre Irineu.

Meu pai me levava no Alto Santo. O Alto Santo era muito longe da 
cidade, tudo era longe. [...] Você chegava lá e via as maiores autori-
dades do Estado fazendo reverência a ele, se curvando diante do Mes-
tre Irineu. Então, para mim, isso era um ato formal. Quem é aquele 
homem tão grande, negro, com a mão grande, enorme, que pegava e 
engolia a mão da gente, que fazia as maiores autoridades do Estado se 
curvar diante dele?
Essa é a lembrança que eu tenho dele, sentado em uma cadeira e os políti-
cos, inclusive alguns beijando a mão dele, pedindo a benção a ele, beijando  
a mão dele. Aquilo ali, pra mim, nunca mais saiu da minha mente. O pessoal 
chegava e pedia benção ao padrinho, pro Mestre Irineu. Só que não era somente 
gente comum, simples, do povo, lá da comunidade dele. Eram autoridades 
do Estado, eram deputados, políticos, vereadores, governadores. Na época,  
eu me lembro do Guiomard Santos, Jorge Kalume, os políticos dos anos  
sessenta e do final dos anos sessenta. Inclusive meu pai.
Meu pai é um dos que tinha muito respeito. Papai sempre trabalhou 
muito pela comunidade rural. Ele sempre foi animado pela criação e 
pela produção, trazia sementes, trazia casais de animais para reprodu-
zir, e sempre muito vinculado com os produtores. [...]
O Acre é isso. Eu volto a falar que o que vem da floresta e o que vem 
das nossas entranhas é o Daime. O Daime é daqui, tem uma diferença 
grande, inclusive na diferença de valor, tem a nossa cara, o nosso jeito. 
É expressão da nossa cultura. Eu tenho muito orgulho disso, inclusive 
tenho todo o cuidado com essa religião, essa doutrina, que ela possa 
ser registrada de forma honesta correta, para que não fique nos clichês 
que alguns tentam distorcer. 
Nas aldeias indígenas, os índios têm um respeito muito grande pelo 
uso do daime. Tem um ritual, é uma bebida sagrada. Eles têm um 
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respeito por aquele momento de se tomar o daime. O que significa 
pros jovens, crianças e idosos... Se a liderança não autoriza, não tem 
como ser consumido. 
É uma coisa muito bonita o que o Mestre Irineu e seus seguidores fizeram. 
Foi uma associação dessa cultura indígena da floresta, compartilhando 
com a vida urbana e rural, fazendo essa interface. Interessante que está 
vivo, que sobreviveu até hoje. Que não tenho duvida que vai seguir em 
frente. O mundo precisa, o Acre precisa, o Brasil precisa. 
A coisa mais bonita pra mim é a capacidade de criar uma harmonia, 
uma convivência, que não é fácil. O mundo ainda não achou um 
modo correto de viver. Ali me parece um lugar que está bem resolvido.  
A contribuição social que o Daime tem dado aqui no Acre é algo ines-
timável. As tentativas de distorção, as tentativas de malhar ou até de 
intervir, graças a Deus todas não tiveram sucesso. A força do Daime, 
a força da doutrina, não permitiu. Isso é motivo de orgulho, a festa 
religiosa. Você tomando daime, você fica ali uma hora, sai fortalecido, 
quase purificado. São momentos especiais e de respeito. [...] 
Tinha um pouco de tudo, como, aliás, ainda tem. Um pouco mais naque-
la época, era mais forte ainda. Você tinha respeito, medo, preconceito. 
Uns estavam lá com medo, outros falavam mal por preconceito, outros 
estavam lá por respeito, outros em busca de conhecer.

21
 (Jorge Viana)

Muitos têm argumentado sobre as maneiras em que o poder religioso 
contribui para a manutenção do poder político, mas não cremos que, neste 
caso as relações políticas entre essas duas instâncias de poder possam ser 
concebidas de maneira tão simplista. Temos que levar sempre em conta 
que o Daime, no contexto acreano, surge como um culto minoritário, fa-
zendo frente a um ambiente hostil à sua existência. 

Da perspectiva fragmentária de uma religiosidade sempre sujeita a es-
tigmas e discriminações, como é o Daime, o jogo decisório das elites é 
percebido como alheio e dificilmente compreendido em seus detalhes. Por-
tanto, é temerário afirmar, de forma generalizante, que simplesmente reforça 
o sistema social vigente. Uma perspectiva mais rica, de análise dos aspectos 
políticos das religiões minoritárias ou “subalternas”, levaria em conta de for-
ma pontual, o complexo de intercâmbios de favores entre líderes políticos 
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e líderes religiosos. Quanto mais profunda a análise, mais claro fica que, 
em nível geral, a relação entre cultos e política é irracional, imprevisível, 
contingente. (BRUMANA; MARTÍNEZ, 1991, p. 78) Assim, atualmente 
no Acre, o Daime mantém relações de grande proximidade com os parti-
dos de esquerda que ocupam o governo a partir de 1998, com a eleição 
do Governador Jorge Viana, do PT. Este é filho de Wilde Viana, que foi 
um dos fundadores da UDN acreana e amigo pessoal de Mestre Irineu. 
Seu primeiro mandato terminou em 2002, quando foi reeleito novamente 
cumprindo seu mandato até 2006. Seus sucessores, também do PT, Binho 
Marques e Tião Viana, continuam sua política de amizade com o Daime.

A visão que construímos sobre esse tema baseia-se em premissas de 
cunho em grande parte teórico e circunstancial, prática comum em traba-
lhos que tentam reconstruir a história do desenvolvimento de determinados 
fenômenos culturais. Assim recebemos fortes críticas de alguns seguidores 
de Mestre Irineu que não comungam de nossas conclusões. Destacamos 
aqui a posição de Jair Facundes o qual, além de conviver com os antigos 
seguidores de Mestre Irineu desde a infância, ocupa hoje um importante 
cargo no judiciário acreano que lhe permite uma visão ampla e informada 
dos fatos. Em mensagem de crítica a uma primeira versão deste texto, ele 
expôs da seguinte maneira o seu ponto de vista:

Figura 62   
Foto de Jorge Viana Governador do 

Acre pelo PT ao lado de D. Peregrina 
Gomes Serra, viúva de Mestre Irineu 

e presidente do Daime.
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Mestre Irineu viveu sob um regime brutal de exploração nos seringais, 
naquilo que o grande e insuperável Euclides da Cunha afirmou que o 
seringueiro trabalha para ser escravo. Ele próprio foi vítima desse sis-
tema e dessa exploração. Ele foi colocado numa colocação e entregue  
à própria sorte, sujeito à malária e outras doenças, feras, subnutrição 
(a alimentação disponível era pobre em nutrientes). Pois bem. Em ne-
nhum momento Mestre Irineu buscou se insurgir contra tal sistema. 
Nunca promoveu reunião para instalar associações ou cooperativas. 
Nunca promoveu (ou não se tem notícia) de que tenha reunido um 
grupo de seringueiros ou agricultores e buscado pressionar o governo 
objetivando melhorias das condições de vida e trabalho (os relatos dão 
conta, como narrado no livro de vocês, que Mestre Irineu fazia pedi-
dos pessoais e era atendido em razão de seu prestígio). Atente-se: isto 
num Estado de Chico Mendes e Wilson Pinheiro, líderes sindicais que 
organizaram o movimento campesino no AC, que perderam a vida pela 
causa. Talvez se diga que “justamente” o fato de Mestre Irineu não ter 
se insurgido contra tal estado de coisas caracteriza a concessão e a bar-
ganha e a troca de interesses (Ele não insurgia contra o “sistema” e o 
“sistema” não lhe incomodava  a ponto de sufocar sua doutrina). Esses 
são os fatos brutos. Não há outras informações. O trabalho de “cam-
po” não insinua outras possibilidades. Contudo, com base apenas nes-
se contexto fático, extrai-se conclusões que mais parecem especulações  
e se assim forem, devem assim ser identificadas.

22
 (Jair Facundes)

Levando em conta tais objeções, reiteramos que, a nosso ver, nossa 
tarefa neste livro seria a de tentar tornar mais compreensível a atuação de 
Mestre Irineu dentro do contexto específico de sua época. Buscamos tam-
bém evitar juízos de valor baseados em critérios estranhos a esse contexto. 
Entendemos haver muitas diferenças entre ele e Chico Mendes, ou outros 
que contestaram, de maneira mais diretamente política, o regime opressivo 
então imperante no Acre e no resto do país. Segundo nossa visão, assim 
como outros líderes de religiões minoritárias têm feito ao longo da história, 
Mestre Irineu atuava através de suas amizades políticas para defender, como 
podia, os interesses do seu grupo religioso até hoje sujeito a inúmeros es-
tigmas. Pretendendo salvaguardar seu culto de perseguições, possivelmente 
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trabalhava por uma acomodação com o poder político, sem necessariamente 
se confundir com ele. Não se furtou também, no decorrer de sua longa tra-
jetória, de optar por formas de culto que se coadunavam melhor com a for-
mação católica de parte preponderante da população brasileira, tornando sua 
doutrina mais compreensível aos membros da sociedade maior e atenuando 
o temor popular, então bastante forte e generalizado, ante qualquer manifes-
tação religiosa que fugisse dos cânones da Igreja de Roma.

A Parceria com o Círculo Esotérico  
Comunhão do Pensamento (CECP)

No final da década de 1950, um certo Francisco Ferreira (Chicão),  
filiado ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento (CECP), começou 
a participar do Daime. Segundo se comenta, Mestre Irineu tornou-se seu 
amigo e, a partir dessa amizade, começou a considerar a possibilidade de 
estabelecer uma parceria com aquela organização esotérica. Existem indica-
ções de que ele já conhecia o CECP desde o período em que frequentou o 
Círculo de Regeneração e Fé (CRF) de Brasileia, em meados da década de 
1910. Isso teria sido possível porque, desde o início do século XX, o CECP 
vinha dando ampla divulgação à sua filosofia, através de uma publicação 
chamada Revista do Pensamento, que circulava pelas regiões mais longín-
quas do Brasil, como a Amazônia e o sertão nordestino. 

Anteriormente já argumentamos que possivelmente o mentor do CRF, 
Antônio Costa (padrinho do filho de Mestre Irineu) tivesse se inspirado 
nos princípios do CECP para estruturar o seu próprio centro. Baseamo-nos 
para essa suposição no fato de o CRF utilizar em seu nome o termo “Círcu-
lo” e, também, por encontrarmos um papel timbrado do CRF que carrega 
um brasão com o lema “Harmonia, Amor e Verdade”, muito similar ao 
do CECP, faltando-lhe apenas o último elemento: “Justiça”. Presume-se 
também que, depois de sair do CRF, Mestre Irineu só voltou a estabelecer 
um maior contato com o material do Círculo Esotérico Comunhão do 
Pensamento no final da década de 1930, quando seu amigo e conterrâneo, 
Daniel Pereira de Matos, passou a frequentar o Daime, trazendo-lhe as 
revistas do CECP para ler. Sobre isso nos disse Paulo Serra:
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Ele veio receber de uns tempos pra cá, quando a gente já estava aqui já 
na [Colônia Custódio Freire]. Agora, era o Daniel que trazia pra ele. 
Um amigo de Daniel era da revista do Círculo Esotérico, aí, repassava 
para o Daniel que trazia pra ele.

23
 (Paulo Serra)

Na década de 1950, depois de sofrer um acidente, em que feriu o 
pé com um machado, Mestre Irineu teve de passar seis meses acamado 
(conforme melhor explanado no capítulo III deste livro). Teria então de-
dicado muito tempo à leitura das revistas e livros do CECP. Agora, no 
final da década de 1950, voltou a ter contato com material dessa organi-
zação, desta vez através de Francisco Ferreira. Passado pouco tempo, em 
1960, formalizou os Trabalhos de Concentração, de modo a incluir um 
momento quando se faziam leituras das “Instruções” do Círculo Esotérico 
Comunhão do Pensamento. É possível que pretendesse, dessa maneira, 
introduzir princípios teóricos esotéricos às praticas do Daime, já que estas 
eram até então apenas vividas na subjetividade do “Astral”, através do uso 
da bebida. Outra provável intenção de Mestre Irineu em promover a par-
ceria com o CECP poderia ser a obtenção de maior legitimidade social para 
a sua instituição através da filiação de seu centro a uma grande organização 
nacional. (CEMIN, 1998, p. 37)

A literatura existente afirma que Mestre Irineu se filiou ao Círculo 
Esotérico Comunhão do Pensamento.

24
 Mas, na pesquisa que realizamos 

no cadastro de filiados do CECP, na cidade de São Paulo, não encontra-
mos nenhum registro de sua filiação entre as mais de 100.000 matrículas 
pesquisadas (ver foto do cadastro do CECP). Foram pesquisados os regis-
tros entre 1914 e 1928, e os de 1937 a 1967. Lembremos que o único 
documento que Mestre Irineu possuía do Círculo Esotérico era um di-
ploma de Presidente de Honra do Centro de Irradiação Mental – Tattwa 
Luz Divina (nome do centro filiado ao CECP em Rio Branco, fundado em 
1963). Mas, provavelmente, esse diploma foi expedido pelo próprio cen-
tro filiado

25
 e não pela sede central. Desse modo, é possível que, embora 

ele tenha proposto uma parceria do seu centro com o CECP, na realidade 
tivesse deixado de inscrever formalmente seu próprio nome junto à sede 
nacional em São Paulo. 
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Sabemos, porém, que um ano após dar início aos trabalhos de con-
centração, nos quais também eram feitas leituras das Instruções do CECP, 
Mestre Irineu pediu a seus discípulos que se filiassem diretamente à sua 
sede nacional. As primeiras inscrições que encontramos no cadastro do 
CECP dos seguidores de Mestre Irineu foram as matrículas de José Fran-
cisco das Neves, Holdernes Pereira Maia, Leôncio Gomes da Silva, Francis-
co Granjeiro Filho, José Dantas do Nascimento, Antônio José Rodrigues 
(Cancão), Peregrina Gomes do Nascimento, D. Percília Ribeiro de Mattos, 
Isis Vieira Maria, Adália Gomes Granjeiro, Madalena do Carmo Gomes, 
Clicia Pereira Cavalcante e Obed Moreno da Silva, todas datando 25 de 
Maio de 1961. Essas primeiras filiações de daimistas no CECP foram de 
discípulos muito próximos a ele, levando-nos a supor que atuavam sob sua 
orientação. 

Figura 63  Foto do documento de matrícula no CECP dos frequentadores do Daime,  
filiados em 25/05/1961 na sede central do CECP (Matrícula 265.529 a 265.543 [excetuando-se as 
265.533 e 265.535]): José Francisco das Neves, Holdernes Pereira Maia, Leôncio Gomes da Silva, 
Francisco Granjeiro Filho, José Dantas do Nascimento, Antônio José Rodrigues (Cancão), Peregrina 

Gomes do Nascimento, Percília Ribeiro de Mattos, Isis Vieira Maria, Adália Gomes Granjeiro,  
Madalena do Carmo Gomes, Clicia Pereira Cavalcante e Obed Moreno da Silva.
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Aos poucos, outros seguidores de Mestre Irineu foram se associando 
ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, até que em 27 de maio 
de 1963, foi efetivada a filiação do próprio Centro à instituição central. 
Inicialmente Mestre Irineu propôs o nome “Centro Livre” (esse era o se-
gundo nome informal criado por Mestre Irineu para o Daime – o primeiro 
tinha sido “Centro Rainha da Floresta”) para a direção do CECP. Esse foi 
recusado, adotando-se então “Centro de Irradiação Mental Tattwa Luz 
Divina”, nome proposto pela instituição matriz. Veja a foto abaixo do ca-
dastro de filiais do CECP onde está destacada a de Rio Branco.

Figura 64  Foto do registro do centro de Mestre Irineu entre as filiais do CECP  
no período de 27/07/ 1961 a 14/12/1964.

Assim, parece provável que, por um tempo, o centro criado por Mes-
tre Irineu transformou-se numa filial do CECP. Mas as expectativas do 
escritório central do CECP e do Centro de Irradiação Mental Tattwa 
“Luz Divina” (CIMTLD) eram distintas. De um lado, o CECP, dirigido 
na época por Matilde Preiswerk Cândido, parecia ansiar pela propagação 
da filosofia espiritualista do seu Círculo aos lugares mais longínquos. Do 
outro lado, Mestre Irineu possivelmente esperava da parceria uma funda-
mentação teórica do espiritualismo e a legitimação dos trabalhos do Daime 
como “filosofia irmã”. Assim, a união oficial entre as duas organizações se 
limitou ao período entre 1963 e 1970. João Rodrigues fez um relato sobre 
esta parceria. 
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O Mestre Irineu era filiado ao Círculo Esotérico e à Rosa Cruz. Ele nos 
aconselhou também a se filiar no Círculo Esotérico. O Padrinho até 
colocou nós na parede pra a gente se filiar. Ele dava apoio a esta com-
posição aqui dentro, porque dava certo. 
Ele começou lendo as instruções do Círculo Esotérico da Comunhão 
do Pensamento nos dias das sessões de concentração. Depois passou 
a ter as sessões Esotéricas que era dia 27 de cada mês, e as Exotéricas 
na segunda-feira lá na casa do Presidente, na casa de seu Francisco 
Ferreira “Chicão”. 
As sessões Esotéricas, com “S”, eram dia 27, na sede, e as sessões Exo-
téricas, com X, na casa do Presidente, lá na rua. Lá era uma hora, não 
dava pra tirar o sono de ninguém. 
As sessões do Círculo Esotérico no dia 27 eram com daime. Ele che-
gou a fazer as segundas-feiras com daime também.

26
 (João Rodrigues)

Figura 65  Inauguração da parceria do Centro de Irradiação Mental Tattwa “Luz Divina”  
(de Mestre Irineu) e o CECP em 27 de Maio de 1963. Da esquerda para direita da foto, o segundo 

homem de óculos é o Coronel Manoel Fontenele de Castro e ao lado dele, de terno branco,  
está Raimundo Gomes. Na direita da foto, de terno branco e faixa na frente está  

Francisco Ferreira “Chicão” e mais ao canto direito vê-se Mestre Irineu.
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Lourdes Carioca e Luis Mendes também falaram sobre as sessões em 
parceria com o Círculo Esotérico:  

“Francisco Ferreira coordenava a ligação dos trabalhos com a sede do 
Círculo em São Paulo. Passou a realizar encontros todas as segundas-
-feiras e todos os dias 27 de cada mês, onde reunia maior número de 
seguidores em sessões semelhantes às de concentração. 
Tomávamos daime e nos concentrávamos por uma hora e meia. Quan-
do vinha chegando o afluído, compadre Luiz Mendes lia a oração de 
Consagração do Aposento e em seguida, executávamos os cânticos 
dos hinos espirituais e esotéricos. Aquilo mexia com o coração da 
gente.”(Lourdes Carioca)

27

Nessa época foi quando dei meus primeiros passos na oratória. Pois 
é, com um certo tempo de concentração, lia a Consagração do Apo-
sento e ouvíamos, com muita maestria, comadre Lourdes cantar as 
canções do círculo. As vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, 
constantemente invocadas pela comunhão dos trabalhos esotéricos, 
iluminavam os pensamentos de unificação objetivados pelo Mestre.28 

(Luis Mendes do Nascimento) 

Nos rituais “esotéricos” dos dias 27 de cada mês, realizados na sede, 
da mesma forma como nas concentrações rotineiras do próprio Daime, não 
se usavam fardas. Depois de uma hora e meia, era lido o texto do CECP: 
“Consagração do Aposento” e a “Chave da Harmonia”. Após a leitura 
eram executados dois hinos do CECP: Hino Esotérico de Violeta-Odete e o 
Hino Espiritualista de Lina Marcel. 

O conteúdo filosófico dos hinos e do material do CECP trazia novos 
elementos culturais para a cosmologia do Daime, pois boa parte de seus 
fundamentos eram inspirados nos ensinamentos do guru indiano Swami 
Vivekananda e nos princípios teosóficos da russa Madame Blavatsky, e as 
publicações traziam também conhecimentos de astrologia, numerologia, 
cabala judaica e budismo. O segundo Hino, o Hino Espiritualista, apresen-
tava elementos culturais indianos (Somos filhos de Brahma Supremo), aliados 
ao lema da organização esotérica (Harmonia, Amor, Verdade e Justiça). 
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HINO ESOTÉRICO
(Letra de Violeta - Odete) 

Vibremos todos pelo nosso lema, 
Realizando a feliz fraternidade; 
Formemos uma egrégora suprema, 
Capaz de iluminar a Humanidade

Coro: Das nossas almas, ávidas de luz, 
Descerremos as portas sem temor; 
Adonai para o Eterno bem conduz 
Dos obreiros da Seara do Senhor.

Pelo Sol da Harmonia iluminados, 
Regidos pelo amor universal 
No templo da verdade, consolados, 
Formemos com justiça nosso ideal.

Coro: Das nossas almas ávidas de luz... 

Tal como em prece simples, e eloquente, 
À luz dos pensamentos mais profundos, 
Sejamos saturados fortemente 
Pela essência das flores e dos mundos!

Coro: Das nossas almas ávidas de luz... 

Nas belezas que o lema sintetiza, 
Muito além deste bárbaro cilício, 
Busquemos esta luz que simboliza 
As cristalizações do sacrifício.

Coro: Das nossas almas ávidas de luz... 
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HINO ESPIRITUALISTA
(Letra de Lina Marcel)

Somos filhos de Brahma Supremo, 
Que a terra criou-nos para o Bem 
Do universo infinito e extremo, 
Seu poder nos dá força também.

Coro: Exultemos de alegria 
Da luta ao entrar na liça, 
Invoquemos harmonia, 
Amor, verdade e justiça.

Fraternal sentimento nos une, 
Transportados de sacro fervor, 
Um sublime dever nos reúne 
Neste templo: mansão do Senhor.

Coro: Exultemos de alegria...

Quando a alma se evola, liberta 
Da ilusão que na vida seduz, 
Enlevada, surpresa, desperta 
No seu reino de Paz e de Luz,

Coro: Exultemos de alegria...

Outro ritual do Daime, realizado em parceria com CECP, o das ses-
sões exotéricas, realizadas às segundas-feiras, na casa de Francisco Ferreira 
na Rua Dom Bosco no Bairro do Bosque

29
, contava com ampla participação 
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dos discípulos de Mestre Irineu. Nessas ocasiões, era feita a concentra-
ção e depois lido o Livro de Instruções do CECP e trechos da revista  
O Pensamento. 

Lourdes Carioca e D. Percília Ribeiro falaram sobre essas sessões das 
segundas-feiras. 

[...] Fora da sessão dos dias 27, nas reuniões de todas as segundas-feiras, 
líamos as Revistas do Pensamento, as orações do iniciado; enfim, elevá-
vamos o nosso pensamento como determinava a Ordem. (CARIOCA, 
1998, p. 27)

As concentrações do Círculo Esotérico sempre foram muito bem or-
ganizadas. Todo mundo se prontificava dentro dos trabalhos em si-
lêncio. Agora o presidente do Círculo Esotérico era quem mais falava. 
Tinha também outras pessoas lá que davam as instruções. Não eram 
concentrações fechadas e silenciosas, porque tinha aquelas pessoas fa-
lando, dando instruções do Círculo Esotérico.

30
 (Percília Ribeiro)

Porém, essa parceria do Daime com o Círculo Esotérico Comunhão 
do Pensamento acabou sendo rompida no final da década de 1960. Ale-
ga-se que Francisco Ferreira começou a rivalizar com Mestre Irineu pelo 
comando do Centro. Assim, foi a São Paulo, onde teria feito relatos à 
presidente do CECP, Matilde Preiswerk Cândido, sobre o uso de daime 
durante as sessões da filial riobranquense Centro de Irradiação Mental 
Tattwa Luz Divina. No clima repressivo então reinante no Brasil, onde 
qualquer manifestação religiosa não católica era potencialmente sujeita a 
discriminação e perseguição

31
, pode-se imaginar a reação preocupada e 

escandalizada da líder esotérica, perante o que deve ter percebido como 
práticas de “baixo espiritismo”, envolvendo o uso de uma beberagem alu-
cinógena, sendo mescladas às do CECP no Acre. Possivelmente atuando 
de comum acordo com Francisco Ferreira, ela teria esperado o seu retor-
no à Rio Branco e depois enviado uma carta à direção e irmandade do 
Tattwa acreano, explicitando a incompatibilidade dos anseios da diretoria 
do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento com o uso do daime.  
A resposta de Mestre Irineu teria sido imediata: “Se não querem o meu dai-
me, também não me querem, eu sou o daime e o Daime sou eu”.32 Com a 
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retirada de Mestre Irineu e de seu daime, os outros daimistas membros do 
Tattwa também se afastaram. Como relata João Rodrigues “Nica”:

O Mestre Irineu recebeu essa carta endereçada a ele dizendo que o 
uso da aoasca era irregular. Aí, o Mestre disse: “Já que não querem, 
também eu retiro o meu daime.”
Quando ele retirou o daime, aí pronto, fugiu todo mundo e acabou-
-se o Centro de Irradiação Tattwa Luz Divina. Todo mundo não quis 
mais ir lá. Ele nos aconselhou a seguir, dizendo que as instruções eram 
muito boas, de fato era mesmo.

33
 (João Rodrigues) 

O período da parceria do Daime com o CECP parece ter sido tam-
bém o momento de maior influência da cultura escrita e erudita junto ao 
centro acreano, devido às leituras dos textos esotéricos. Até então os “estu-
dos” empreendidos pelos daimistas haviam se limitado ao aprendizado dos 
hinos, além, é claro, das experiências de revelação direta proporcionadas 
pela ingestão da bebida sagrada. Ocasionalmente, Mestre Irineu ou algum 
de seus seguidores mais graduados proferiam palestras ou sermões, mas a 
linguagem que empregavam era aquela corrente entre as camadas menos 
privilegiadas da região, fugindo da norma culta e marcada por regionalis-
mos. Uma proporção considerável dos daimistas era provavelmente pouco 
alfabetizada e raramente se recorria a qualquer texto ou registro escrito.  
Já o esoterismo do CECP se filiava a uma tradição mais livresca que, apesar 
de suas conotações sociais mais prestigiosas, não deixaria de causar descon-
forto entre os menos alfabetizados, contribuindo de maneira importante 
para a debandada que ocorreu no Tattwa quando Mestre Irineu se retirou 
(CEMIN, 1998, p. 138). Conforme relatou Chico Granjeiro a Arneide 
Cemin (1998, p. 138):

[...] a gente acompanhava ele, não era o Círculo Esotérico. Que o Círculo 
Esotérico precisava ler, e o Daime não, tanto faz saber ler como não saber, 
a pessoa vê sempre. Que a senhora veja que tem o hinário do Raimundo 
Gomes, o hinário do Germano Guilherme, e se mostrasse um “o” pra 
eles, eles não sabiam o que era, e tem um hinário daquele tamanho, não 
é?Então, no Círculo Esotérico precisa a gente ler, né, e no Daime não 
tem disso. Quem é que ia acompanhar o Círculo? O Mestre Irineu saiu, 
todo mundo acompanhava ele, saiu todo mundo. 
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Mas, de toda forma, esse período de associação com o CECP foi pro-
vavelmente quando a doutrina de Mestre Irineu mais evoluiu, em termos 
de conhecimentos esotéricos e posturas de meditação. Embora não tenha-
mos registro das palestras e leituras feitas durante as reuniões esotéricas e 
exotéricas, é provável que nessas ocasiões, entre outras instruções, fossem 
fornecidas indicações sobre como cada participante devesse proceder no 
recôndito de sua mente durante as sessões de concentração. Após o rompi-
mento, as sessões de daime foram abandonando seu antigo caráter explici-
tamente instrutivo sobre questões esotéricas. Mas vários traços importantes 
do CECP foram incorporados aos trabalhos daimistas. Foi a partir da rela-
ção com ele, por exemplo, que Mestre Irineu propôs os dias 15 e 30 como 
datas oficiais das sessões de concentração e os princípios de Harmonia, 
Amor, Verdade e Justiça como fundamentos doutrinários.

Mesmo deixando de lado os estudos explicitamente livrescos, os traba-
lhos de daime continuavam a ter momentos quando certas instruções eram 
repassadas pelos líderes. Assim, nos versos de Saturnino Brito, podemos vis-
lumbrar as recomendações que Mestre Irineu fazia, ao conduzir as cerimônias:

– Olha gente, quando tomarem o Daime, 
procurem então adentrar
para dentro de si próprio, 
e não queiram viajar, 
procurando fora de si, 
porque não vão encontrar. 

Mergulhem dentro de si mesmo, 
No caminho interior, 
Corrigindo os seus defeitos, 
Encontrando o seu valor, 
Reconhecendo dentro de si
A presença do Criador. (NASCIMENTO, 2005, p. 100-101)

Após se desfiliar do CECP, o centro de Mestre Irineu abandonou o 
título Centro de Irradiação Mental Tattwa Luz Divina

34
 que havia usado 

durante cerca de sete anos, adotando então outro, que anteriormente já ha-
via até sido proposto como um nome alternativo para o centro: Centro de 
Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU). Esse viria a ser o nome adotado 
oficialmente quando a instituição finalmente obteve seu registro em 1971.
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Novas Propostas Rituais na Década de 1960

O Trabalho de Mesa

A década de 1960 para Mestre Irineu foi um dos períodos mais fru-
tíferos, em termos de inspiração. Ele continuou a efetuar mudanças nos 
rituais, em uma espécie de dinâmica cultural de erros e acertos. Embora 
haja os que considerem que esse ritual só foi introduzido em época mais 
próxima da morte do líder

35
, contemporâneos seus indicam que foi a 

partir de 1963, que ele desenvolveu o chamado de “Trabalho de Mesa”. 
Este ritual parece ter sido inspirado nas suas leituras do Livro de Orações 
Cruz de Caravaca, que ele teria conhecido através do CECP. Deste livro, 
ele selecionou a “Oração para esconjurar os malefícios dos maus espíritos 
e dos demônios infernais”. (MOREIRA, 2008, p. 222) Junto a esta ora-
ção, adicionou dizeres, preces e o hino 108 – Linha do Tucum.

36
 Sabe-se 

que o “Trabalho de Abrir Mesa” era utilizado para afastar ou “enxotar” 
maus espíritos de pessoas que estariam sofrendo de “obsessão”, ou tam-
bém, que seriam vitimas de “mentalizações” negativas próprias ou de 
alguém, ou seja, de feitiço. Fala-se que idealmente o requerente deveria 
estar presente, mas a cerimônia também poderia ser realizada na sua au-
sência. Francisco Granjeiro comentou sobre a introdução do “Trabalho 
de Mesa” no Daime:

O Trabalho de Abrir Mesa do Mestre começou no tempo que chegou o 
Círculo Esotérico. Ele apoiou o Círculo Esotérico. E aí, passando mais 
ou menos um ano, ele foi, achou um livro lá, que é um livro de cura, 
aí ele foi e viu que aquele livro era bom. Era o livro de cura do Círculo 
Esotérico. A comadre Lurdes tem ele, Peregrina também tem ele. De-
pois de encontrar esse trecho do livro, aquilo ali juntou com a força que 
ele tinha, o poder dele, e classificou em livro de mesa, em abertura de 
mesa pra espantar espírito ruim, ou malefícios com esse livro. Isso aí foi 
formado por ele.
Aí, abre a mesa, né, são 9 pessoas com 9 cruzes. [...] É o livro Cruz de 
Caravaca do Círculo Esotérico que ele encontrou. Agora, ele, como 
diz a história, ele santificou o daime, santificou a cura e o livro de cura, 
que chama-se mesa, abrir uma mesa. (Granjeiro apud CEMIN, 1998, 
p. 184) 

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   305 19/10/2011   18:05:35



306

Inicialmente Mestre Irineu teria ensinado o “Trabalho de Mesa” para 
D. Percília Ribeiro. Esta, no fim da década de 1960, o repassou para Lour-
des Carioca. O “Trabalho de Mesa” deve ser realizado com um número 
ímpar de participantes, podendo ser formado com três, cinco, sete ou nove 
pessoas. Esse número não deve ser aumentado e tampouco o ritual deve 
ser realizado por um número par de pessoas. Primeiramente, reza-se uma 
“Salve Rainha”, e depois recita-se a “Oração de Mesa”. No meio da “Ora-
ção de Mesa”, rezam-se três “Pai Nossos”. Ao final da “Oração de Mesa”, 
canta-se o hino Tucum três vezes em forma de “chamado”, terminando 
com a “Salve Rainha”. Segundo o relato de D. Percília Ribeiro sobre a 
execução do rito, são também necessários certos cuidados ao abrir e ao 
fechar o trabalho: 

Quem vai fazer “Abertura de Mesa” não é aquela pessoa, a pessoa que 
está ali, é só um representante. Tem que pedir conforto, tem que pe-
dir força e licença ao Mestre e a Deus todo poderoso, pra poder fazer 
aquele trabalho. Se quiser ter bom êxito, tem que pedir licença e pedir 
ao Mestre a sua infinita e eterna bondade, que Nosso Senhor Jesus 
Cristo venha naquele momento presidir aquele trabalho, para poder 
ter bom êxito, né? Tem que fazer os chamados tudo direitinho, rezar 
aquela prece com nove cruzes. 
Agora a pessoa que está sendo beneficiada tem que pôr a cruz no peito 
esquerdo.  Compõe-se a mesa de três, cinco, sete ou nove pessoas.  
A mesa não pode aumentar e nem pode ser par, só pode ser ímpar. 
Agora, depois que se chama, reza-se uma Salve Rainha. Reza-se depois 
da Salve Rainha a oração, reza a “Oração de Mesa”. Depois da gente 
rezar cada oração, quando chega lá pelo meio tem uma precezinha, 
reza três Pai Nosso pra fechar e no fim da prece chama-se o Tucum 
três vezes. Aí, fecha com a Salve Rainha e faz os oferecimentos, ofere-
ce ao Mestre, à Virgem Soberana Mãe, ao Senhor Tucum e à intenção.
Quem está fazendo, tem que primeiro fazer em intenção do seu nome 
e do anjo de sua guarda. Para não jogar pros outros, pra não ficar de 
corpo aberto, né? Então oferece ao [...] Eu ofereço ao nome santo 
do anjo de minha guarda, depois eu ofereço ao santo do nome da-
quela pessoa que está sendo beneficiada e ao anjo da guarda dela.  
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Pra fechar, em nome das “Cinco chagas que apaixonou Senhor Jesus e 
para Nossa Senhora do Desterro, para que seja desenterrado todo mal 
que estiver perturbando aquela pessoa ou aquelas pessoas”. Porque 
às vezes não é um só, são uns, que estão naquela lista, não é? Aquelas 
pessoas que estejam completamente beneficiadas pela divindade e que 
Nossa Senhora do Desterro desterre todo mal e todas as perseguições 
e todas as perturbações que estiver havendo contra aquelas pessoas, e 
aí fecha. Chama-se o Tucum. Depois eu recebi autorização de chamar 
por ele.

37
 (Percília Ribeiro)

Em geral, o “Trabalho de Mesa” era usado em casos de distúrbios espi-
rituais considerados por Mestre Irineu e pela comunidade como resultantes 
de pensamentos negativos, “encosto”, “mau olhado”, “obsessão por um 
espírito”. Aqui observamos uma rara expressão, dentro do contexto daimis-
ta, da crença na possessão por espíritos, típica de religiões afro-brasileiras. 
(GOULART, 2004, p. 75) Porém, é necessário atentar para a distinção en-
tre o tratamento dado à possessão no Daime e em outras religiões afro-brasi-
leiras, onde episódios desse tipo são geralmente valorizados positivamente.  
Na versão de Mestre Irineu não se nega a existência da possessão, mas não 
há a tentativa de doutrinação de espíritos (como ocorre no espiritismo kar-
decista) e nem estímulos para o desenvolvimento da mediunidade, como 
na Umbanda, Candomblé ou Tambor de Mina. O tratamento dado ao epi-
sódio de possessão no Daime é de expurgação de negatividade mental, ou 
de expulsão e afastamento do espírito obsessor, do “encosto”. Talvez o que 
mais se assemelhe ao “Trabalho de Mesa” sejam as fórmulas de exorcismo 
dos demônios do antigo cristianismo católico ou do novo protestantismo 
“Neo-Pentecostal”. A versão católica de exorcismo foi criada na Idade Mé-
dia, e na modernidade tem entrado em desuso, mas, no campo protestante,  
algumas igrejas “Neopentecostais” voltaram a colocá-lo como foco princi-
pal dos seus rituais.

Nos seus relatos, antigos seguidores de Mestre Irineu comumente 
se referem a estas possessões como sendo manifestações de negatividade 
mental, “seres inferiores” ou “espíritos malignos”. Assim, os estados de 
“encosto” ou “obsessão” por pensamentos negativos ou um espírito são 
vistos como um mal que precisa ser eliminado. Constata-se também, entre 
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os antigos seguidores de Mestre Irineu, a crença de que, algumas vezes, as 
perturbações tratadas nos “Trabalhos de Mesa”, seriam resultado de “ma-
cumba” ou dos trabalhos feitos por pessoas que se deixam conduzir por 
seres inferiores ou pensamentos negativos. (GOULART, 2004, p. 76) Por 
outro lado, em aparente contradição a esta afirmação, Luis Mendes afirma 
que Mestre Irineu, em determinada ocasião, chegou até a negar a exis-
tência de feitiços dizendo: “Rapaz, isso não existe não, esse negócio eu já 
procurei e não encontrei, já procurei até no inferno e não encontrei”.

38
Luís 

Mendes também afirma que Mestre Irineu não gostava de fomentar essas 
ideias de feitiço e falava que:

[...] era para evitar que se deixasse de pôr Deus no coração para pôr o 
diabo em seu lugar. Quem faz macumba acaba enfeitiçando a si mesmo. 
E, quando alguém bota na cabeça que está mal, acaba atraindo coisa ruim 
para si. Fraqueza de pensamento. (GOULART, 2004, p. 76) 

Outro seguidor, João Rodrigues, dá a sua versão e confirma a existên-
cia de “forças negativas”: 

Mestre Irineu me disse [sobre macumba]: “Compadre se o senhor 
não acredita, mas, também não desdenhe. O senhor não sabe o que é 
que tem ao nosso redor, tem forças negativas. Eu não digo pra todo 
mundo, porque eu quero é que acreditem é em Deus. Mas, existem 
forças negativas aos arredores. Uma hora dessa, ela te pega!”
Foi o que aconteceu [...]. Se o senhor não acredita não desdenhe. 
[...] se não acredita, deixa lá, você nunca sabe qual a intenção daquela 
pessoa.

39
 (João Rodrigues)

Em relação à aplicação dos “Trabalhos de Mesa” para afastar “espíri-
tos malignos”, “encostos” ou “caboclos”, em casos diagnosticados como 
resultantes de “feitiço” ou “macumba”, acreditamos que, para Mestre Iri-
neu, a eficácia do rito se daria primeiramente sobre o pensamento negativo 
do paciente para depois se voltar contra a força negativa responsável pela 
possessão. Os seguintes relatos de João Rodrigues nos indicam como Mes-
tre Irineu conceberia esse fenômeno.
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Ele não acreditava em incorporação. Ele disse uma vez: “Eu perguntei  
à Rainha minha mãe sobre isso, aí ela disse assim: ‘De mil talvez, de tal-
vez, três vezes de mil se tire uma. Agora, aonde é que está essa uma, que é 
verdadeira, ninguém sabe. O resto tudo são fantasias atrás de dinheiro.’”
Ele disse assim: “Mesmo que a pessoa não souber o que está fazendo, 
ele é enrolado, que a força negativa tá bem pertinho das pessoas e às 
vezes a pessoa não está preparada.”
Disse ele que, quando foi a essa viagem pro Maranhão, ele passou por 
Belém. E o Fabiano, irmão do Zé das Neves, chamou ele pra ir em um 
lugar desse e ele foi. Quando ele chegou lá, o pessoal chamou ele pra 
dar um passe. Ele disse que sentiu faltar terra no chão, ele pediu licença 
foi lá fora e pisou no chão, olhou pro firmamento e voltou e pediu pra 
continuar. E não quiseram continuar, dizendo que ele tinha o corpo 
fechado e não pegava nada não. Mas dizia ele, que se a pessoa facilitar, 
há uma força negativa, que agarra a pessoa. Não é que a pessoa incor-
pora. A pessoa já traz consigo, dado por Deus, o seu espírito. Mas [se] 
a pessoa se afastar pra entrar outra, pode entrar as forças negativas [...].
[...] Realmente são influências negativas. Se a pessoa não se prepara, 
como está dizendo o hino: “fica espírito vagabundo”. Aquele espírito 
vagabundo está atrás de luz. Se o senhor tem muita luz vão atrás do 
senhor. A pessoa não sabe se defender, vai ficando desnorteada, fazen-
do tolice, asneira mesmo. Existe este trabalho mesmo, para justamen-
te afastar essas entidades. É para aquela pessoa que não está capaz de 
lutar com aquela entidade.40 (João Rodrigues)

Outra versão é dada por Lourdes Carioca, a segunda pessoa de Mestre 
Irineu no comando do “Trabalho de Mesa”. Ela esclarece como era iden-
tificado o problema classificado de “encosto”.

O encosto é assim, quando a pessoa está influenciada por linhas in-
feriores [...] A pessoa muda de repente, passa a ficar quieta, como se 
estivesse num outro mundo, desligada de tudo, de sua vida, alheia 
às coisas [...] Depende do caso... tem uns que ficam como doidos... 
gritam, correm, xingam... um horror! Eu já vi muito caso feio mesmo 
[...]. São seres inferiores que se incorporam em algumas pessoas [...] 
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O trabalho de mesa, a gente faz para estes casos, para espantar essas 
coisas ruins, esses espíritos malignos...

41
 (Lourdes Carioca)

Durante a década de 1960, muitos foram os casos de “encosto” que 
chegaram para Mestre Irineu curar, muitas vezes, trazidos por famílias que 
não participavam da comunidade do Daime. Quando necessário, Mestre 
Irineu designava seu sobrinho Daniel Serra para segurar as pessoas mais 
agitadas. Vejamos abaixo o relato de Daniel Serra sobre esses casos. 

Ele dizia que de tudo existe. Agora, ele tratava de caboclo, de pessoas 
que começava a pinotear. As pessoas chegavam viradas, mas só era va-
lente até chegar lá. Quando chegava lá, a gente amansava. Teve uma 
vez que, um dia de manhã, chegou uma mulherzinha baixa, que che-
gou lá quebrando tudo. Tinha quatro lutando com ela e não agüen-
tava. Ela estava atacada, aí, uns homens chegaram no portão com ela, 
eles pelejaram, pelejaram. Aí, ele mandou eu dar uma ajuda. Eu já 
estava com a mão nela, bem na hora do trabalho. Eu tive que segurar 
ela pelo ombro, que ela era baixa e não dava pra bater o pé no chão. 
A comadre Percília rezando pra fazer um trabalho de cura. Não era 
preciso uma sala cheia. Ela pinoteando e eu segurando. Eu segurei até 
o final, quando terminou ela dormiu em meu braço.
Quando ela dormiu, o Mestre mandou colocar na rede. Tinha uma 
rede e tinha um quarto pra isso. Ele chamou dona Percília e mandou 
tomar conta dela. Esses trabalhos era só ele e a Percília. Ele foi traba-
lhar e disse para Percília: “A senhora não fale nada quando ela acordar, 
mande chamar o marido dela pra vir buscar.”
Quando foi umas duas horas, a mulher levantou. A primeira coisa que 
ela pediu foi pra ver os filhos dela. A Percília tranqüilizou ela, dizendo 
que o marido já vinha buscá-la. Quando o marido chegou, que ela viu, 
chamou ele, botou na frente. Até hoje aonde eu tenho conhecimento 
nunca mais ela voltou.
[...] Uma vez uma de Xapuri. Não tinha quem agüentasse, era um 
quebra, quebra. Mais de dez homens querendo segurar. Na hora que 
ela chegou lá, era durante um trabalho um hinário grande. Aí o Mes-
tre disse: “Segura essa mulher aí.”
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Só dava a eu pra segurar. Quem é que ia segurar? Ele não mandava 
outro segurar. Chegou uma hora que ela caiu nos braços e já estava 
dormindo. Aí, o pessoal começou a rezar e ela ficou boa e nunca mais 
apareceu no trabalho. O Mestre não cobrava nada por isso, ele fazia o 
bem sem reparar a quem.

42
 (Daniel Serra)

Percebemos, assim, o quanto a eficácia do rito estava na força de Mes-
tre Irineu, ou melhor dizendo, no seu prestígio, na sua singularidade ca-
rismática, nas suas escolhas, na sua capacidade de santificar os ritos perante 
o social. 

Ao analisarmos o conteúdo da “Oração de Mesa”, observamos que 
se trata de um texto que, embora utilize frases em latim e outras línguas 
mortas, apresenta uma grande abundância de desvios gramaticais sintáticos 
e léxicos, levando-nos a supor que seja proveniente de tradições populares, 
influenciadas pela liturgia católica.43 Consideramos também pouco prová-
vel que tenha sido redigido por Mestre Irineu, que não parece ter tido ne-
nhum conhecimento, mesmo que fragmentário, das línguas utilizadas ou 
das tradições esotéricas referenciadas. Assim, parece-nos bastante provável 
que tenha encontrado esse texto em alguma compilação de preces de uso 
popular, tal como o sugerido Livro da Cruz de Caravaca, ou outro asseme-
lhado. De toda maneira, a eficácia desse rito deveria depender primordial-
mente da figura de Mestre Irineu, estivesse ele presente ou não durante a 
cerimônia, e da “santificação” carismática que ele conferia à ocasião. Isto é, 
a força do rito proviria da invocação do seu carisma e do poder que lhe era 
atribuído pelo paciente envolvido no episódio de possessão e pelos demais 
participantes da sessão.

44

Outro aspecto relevante ao tema é a noção de irradiação dentro do  
Daime. De certa maneira, a irradiação no Daime pode ser vista como par-
ticipando de um mesmo contínuo que o fenômeno da possessão. Mas, ao 
mesmo tempo, não se deve confundir os conceitos de irradiação e possessão. 
Talvez o melhor seja concebê-los como extremos opostos do mesmo con-
tínuo. No Daime, o termo “irradiação” pode ter se originado a partir do 
contato de Mestre Irineu com o CECP, possivelmente ainda durante as 
práticas do Círculo de Regeneração e Fé, em meados da década de 1910. 
Como já colocamos antes, tudo indica que o “Astral” para Mestre Irineu 
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assumia aspectos principalmente interiores (estado de humor, pensamentos 
positivos e negativos), mas também não pode haver dúvida de que ele con-
cebia a possibilidade de forças externas positivas e negativas (seres encanta-
dos positivos e espíritos malignos) atuarem sobre os indivíduos. No Daime, 
o termo “irradiação” é empregado para identificar contatos com seres di-
vinos, memórias próprias, ou mesmo memórias de “desencarnados evolu-
ídos”. Assim, a noção de “irradiação” contrapõe-se à noção de possessão 
(onde atuariam forças negativas), por ser um contato no “astral” de caráter 
positivo, ou, um contato no “astral” com forças positivas, ao contrário do 
que ocorreria no caso de possessão ou “encosto”. Este implicaria numa co-
municação com o “Astral” inferior.  João Rodrigues deu um depoimento 
em que fala sobre o quanto Mestre Irineu acreditava em irradiação.

Perguntei a ele sobre ‘irradiação’. Inclusive ele até disse assim. [...] 
“Os anjos ‘guardiães’ do lar... [ele apontou pra uma palheira. Eu nem 
prestei atenção se essa palheira está por lá, continuou] ...estão tudo aí 
esperando por nós. A gente não utiliza eles, não chama eles. Isso aí é 
um caso de irradiação.”
Mas existe outro tipo. A irradiação de seres como Princesa Soloína, 
por exemplo. Eu conversei com ele, mas eu acho isso uma coisa mui-
to merecedora, muito fina, vai depender muito até do merecimento 
da pessoa. Isso não tem o que dizer. Isso aí é até de praxe, se você 
merecer ela vem te irradiar mesmo, dar assistência necessária. Mas se 
não merecer, já esta dizendo um hino: “cada qual que tem um dom 
conforme o que merecer”. Mas dizer que tem, tem. Mas se a gente 
tiver o merecimento recebe as irradiações necessárias. 
Comigo aconteceu sim aquele negócio, a gente está confortado. De-
sempenhei o trabalho bem, bem, bem mesmo, tanto que ele até dizia: 
“Você vai cantar o hinário do João Pereira, chame João Pereira antes de 
começar concentre e chame João Pereira. Ele vem te dar assistência.”
O do Germano, Maria Damião e assim por diante. Eu fiz outra per-
gunta a ele. Foi até quando tinha uma sessão de caboclo (Trabalho de 
Mesa): “Padrinho o senhor tem um hino que diz que ‘os caboclos já 
chegaram de braços nus e pés no chão’?”
Ele disse: “É, esses são os meus caboclos.”
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Aí, depois eu fui ver quem era os caboclos dele, era nós. Esse Mestre 
às vezes botava as pessoas pra lá, pra acolá. E ele estava tão pertinho da 
gente. Agora era aquele negócio, ele não se declarava. E aqui acolá ele 
esta dizendo quem é ele e a pessoa passa por cima.

45
 (João Rodrigues)

Reestruturações nos Rituais

Desde a década de 1930, quando deu início ao Daime, Mestre Irineu 
já havia vinculado seus rituais a dias de festejos cristãos. É provável que a 
comemoração da Sexta-Feira da Paixão no Daime teve início no final da 
década de 1930. Existem indicações de que, entre essa época e a década de 
1960, foram cantados nessa data diferentes hinários “oficiais” como os de 
Germano Guilherme, João Pereira, Maria Damião, Antônio Gomes e, até 
o próprio O Cruzeiro. A comemoração começava na véspera e geralmente 
adentrava a madrugada da sexta. Os relatos sobre essa época de Adália 
Granjeiro, Zé Dantas, Percília Ribeiro e Paulo Serra indicam que, até o 
final da década de 1940, todos esses hinários eram executados conjunta-
mente. Mas, a partir do final da década de 1940, quando houve a mudança 
para o Alto Santo, parece provável que cada festejo passou a contar com um 
hinário específico para a data. 

Fala-se que Mestre Irineu considerava a Sexta-feira da Paixão um mo-
mento muito solene e, em meados da década de 1950, até recebeu um 
hino, o 104 – Sexta-Feira Santa, que fala especificamente desse dia. Nesse 
hino, que passou a ser executado três vezes à capela no final do ritual da 
Sexta-Feira Santa, Mestre Irineu reforça a necessidade de se fazer uma dieta 
sexual para afastar doenças. 

Há indicações de que, após o recebimento desse hino, o hinário  
O Cruzeiro foi também executado em sua completude nessa data. João 
Rodrigues (Nica), por exemplo, tem a lembrança de uma vez, em 1963, 
quando esse  hinário foi cantado na Sexta-feira Santa.

46
 Mas, nos anos se-

guintes, voltou-se à prática anterior, sendo executados nessa data, diferen-
tes “hinários oficiais”. Certos relatos falam que, a partir do início da década 
de 1971, Mestre Irineu propôs que nessa data deveriam ser executados os 
hinários das mulheres (D. Percília, Dália, Zulmira, Maria Gomes, Maria das 
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Dores ou Nenen e Maria Zacarias). Já outros seguidores falam que o hiná-
rio das mulheres só foi oficializado na Sexta-Feira Santa, depois da morte 
de Mestre Irineu em 1972. 

104 - SEXTA-FEIRA SANTA
(Mestre Irineu)

Sou filho, sou filho,
Sou filho do poder.
A minha Mãe me trouxe aqui,
Quem quiser venha aprender.

Vou seguindo, vou seguindo 
Os passos que Deus me dá. 
A minha memória Divina 
Eu tenho que apresentar.

A minha Mãe que me ensina 
Me diz tudo que eu quiser. 
Sou filho desta verdade 
E meu Pai é São José.

A Sexta-Feira Santa 
Guardamos com obediência 
Três antes três depois 
Para afastar todas doenças.

No final de 1963, foram feitas novas mudanças nesse ritual. Francisca 
Mendes, irmã de Luís Mendes, apresentou a Mestre Irineu um Bendito da 
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igreja católica. Mestre Irineu o achou apropriado e o introduziu no ritual 
da Páscoa em 1964. Vejamos abaixo o relato de Francisca Mendes sobre 
este passagem e logo depois o Bendito.

Quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos, aí, perto da casa onde 
eu morava na Cris Perét [bairro de Rio Branco próximo a Custódio 
Freire] tinha umas senhoras. Eu lembro que elas eram do Ceará. Aí, 
quando era mês de maio, tinha uma novena. Essas senhoras tiravam o 
terço e rezavam, e logo depois cantavam. Eu me lembro bem que elas 
eram do Ceará, já velhinhas de idade. 
Aí, quando terminava o terço da novena, elas cantavam esse Bendito. 
Eu gostava de ir. Criança mesmo, eu fui e aprendi esse Bendito na 
memória. Tem até uma história que este Bendito foi recebido pelo 
Padre Cícero, eu não tenho certeza.
Quando foi um dia, já na doutrina com o Mestre Irineu, eu lembrei 
de cantar pra ele ouvir. Era próximo à Semana Santa, ele achou muito 
bonito e pediu pra eu ficar cantando dali pra frente. Todas as Semanas 
Santas, era vez de cantar ele na sede. Era na abertura do terço, no in-
tervalo e na hora de fechar o trabalho.

47
 (Francisca Mendes)

BENDITO DA SEXTA - FEIRA SANTA
(Padre Cícero)

Na quarta-feira, Jesus com seus discípulos.
Foi à Oliveira, foi à Jerusalém.
Foi à Páscoa, meu Jesus com seus discípulos.
Que padeceu a favor de nosso bem.

Na quinta-feira, Jesus banhou os seus pés.
Com grande gosto, prazer e contentamento.
Depois da ceia, meu Jesus restituiu-se.
Com grande gosto meu Santíssimo Sacramento
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Na sexta-feira, Jesus subiu ao horto.
Foi rezar três horas de oração.
Encontrou Judas na frente de uma tropa.
Já vinha ele de alferes capitão.

Judas, pelo lado direito.
Com falsidade lhe beijou divinamente.
Jesus disse: – eu conheço a falsidade.
Com este beijo que agora tu me destes.

Neste dia, Nossa Senhora chegou.
Às oito horas, sexta-feira da Paixão.
Encontrou-se com seu filhinho preso.
Madalena, oh que dor no coração!

Depois, de Jesus Cristo arrastado.
Cobriram. Ele, em trono pequenino.
Lhe botaram, uma coroa na cabeça.
Era tecida com 72 espinhos.

Daí saíram, com Jesus a rua estreita.
Certamente a rua de amargura.
Encontrou-se com a Sempre Virgem Maria.
Era sua mãe que chorava com ternura.

Ó minha mãe, que por mim tanto chorava.
Sendo ela, Maria e Madalena.
Quando eu cuido que vinha a meu socorro.
Cada vez mais redobrava a minha pena.

Chegou Longinho com a lança e cravou.
No peito esquerdo, em cima do coração.
Quando o sangue lhe batia pelo rosto.
Se, ajoelhou, a meu Deus pediu perdão. 
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As constantes inovações introduzidas ao culto por Mestre Irineu pare-
ciam exercer um fascínio entre seus seguidores. Estas podiam ser um novo 
hino, mudanças nas fardas, ou até mesmo um novo rito. Diz-se que Mestre 
Irineu, em 1963, parou de receber hinos por um tempo. Parece-nos que 
este silêncio se prorrogou até 1968. Alguns sugerem que uns dos possíveis 
fatores que contribuíram para tal “silêncio” de Mestre Irineu teria sido o 
falecimento de seu amigo e seguidor Germano Guilherme em meados de 
1964.

O ano de 1964, para a comunidade do Daime foi de grande apreen-
são, principalmente depois que foi instaurada a ditadura militar. Era um 
momento de muitas incertezas. O Acre fazia apenas dois anos que alcan-
çara a condição de Estado e acabara de realizar sua primeira eleição para 
governador. A perda do direito ao voto, após tantos anos de luta para 
conquistá-lo, foi muito sentida e, na comunidade do Daime, o golpe re-
percutiu como mais uma incerteza na legitimação do culto. Desde o início 
do Daime na década de 1930, sempre houvera a preocupação com o seu 
direito de existir. Em alguns momentos históricos a preocupação era mais 
forte, em outros era amenizada por circunstâncias favoráveis. De toda for-
ma, podemos dizer que este momento se acercou de muitas incertezas. 
Como que para marcar a dramaticidade daquele momento histórico, ocor-
reu então o falecimento de um dos mais importantes integrantes do Dai-
me, Germano Guilherme. Ele fora um dos primeiros discípulos de Mestre 
Irineu, talvez o mais próximo. Mestre Irineu o conhecia desde que servira 
na Força Policial. Germano sofria há anos de um problema na perna e, 
ao entrar o ano de 1964, teve uma acentuada piora no seu estado de saú-
de, vindo a falecer em 22 de junho de 1964. Vejamos o relato abaixo de  
D. Percília Ribeiro no qual a doença de Germano é explicada como sendo 
decorrente de crueldades que haveria cometido em uma encarnação ante-
rior. Fala também da importância de seu hinário, cuja execução era reser-
vada para ocasiões especiais. 

Germano vinha doente há muitos anos. Ele tinha uma enfermidade 
na perna. Ele tomava daime e pelejava pra se curar. O Mestre dizia 
que ia fazer um trabalho pra ele. Pra ele ficar bom. Mas ele quebrou 
o pau, não fez como o Mestre mandou e passou do tempo da cura. 
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Um dia ele tomou daime e foi ver porque não ficava bom. Primeiro 
ele viu um senhor de engenho. Que era ele. Ele era um desses fortes, 
lá no tempo da escravatura. Ele era um dos malvados, que mandava 
dar surra naqueles pobres coitados de tirar sangue nas costas. Depois 
ele viu a mãe dele gestante, e era dele. Quando a mãe dele andou de 
lá pra cá [Acre], quando nasceu era ele. Agora, ele sendo o fulano que 
era o “malvadão”. E foram mostrar [na miração] porque aquela ferida 
nasceu na perna dele. Era o exemplo das malvadezas que ele fazia com 
os pobres coitados.
[...] Ele dizia que aquilo ali era perpetuamente [sentença divina]. Ele 
tinha que cumprir. Porque ele estava pagando o que ele devia. Pagan-
do a dívida que ele tinha com a divindade. E ele morreu e não ficou 
bom dessa ferida não. O Mestre Irineu chamava ele de maninho. Era 
de um para o outro. Eu acho porque era tudo da mesma cor, trabalha-
ram juntos e serviram juntos. 
[...] Tem os dias de trabalho que a gente canta o hinário do Germano 
com o Cruzeiro, é na Nossa Senhora da Conceição. Primeiro era o 
hinário de Germano. O dia de Natal era do mesmo jeito.

48
 (Percília 

Ribeiro)

Pouco se sabe sobre Germano Guilherme. Entre as parcas informa-
ções que se tem sobre ele, fala-se que já era casado quando entrou no 
Daime. Desse casamento, teve uma filha chamada Francisca das Chagas, 
que, conforme se relata, não gostava de daime. Quem mais nos falou sobre 
Germano foi Paulo Serra, filho de Cecília Gomes com o José das Neves, 
mas criado por Mestre Irineu, a partir do momento que sua mãe passou a 
viver com Germano. Vejamos o seu relato sobre a vida de Germano:  

Ele teve outra mulher, sei que aí ele largou de mão. Ele era meio 
ranzinza. Diz que um dia ela botou a mão em cima dele, quando ele 
calçou o sapato sentiu a ferrada no pé e surgiu esse negócio na perna; 
Era um caroço assim que parecia uma verruga. Aquilo ali tinha tempo 
que rebentava. Sei que depois de uns cinco anos dele ter deixado ela 
[ex-esposa], passou a conviver maritalmente com a minha mãe [Cecí-
lia Gomes]. 
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Ele e minha mãe se juntaram em 1943 a 1964. Do casamento anterior 
dele, ele tinha uma filha com ela. A filha se chamava Francisca das Cha-
gas. Logo depois ele se tornou viúvo e enterrou a esposa. A filha não 
gostava de tomar daime. Ela foi para Porto Velho morar com o marido. 
O marido tomava cachaça e ela acabou aprendendo com ele. Ela mor-
reu por lá, em Porto Velho, de alcoolismo. Ela morreu antes do marido, 
sei que logo depois dela, ele se foi também. Os dois faleceram antes do 
Germano. O Germano faleceu em 28 de junho de 1964.

49
 (Paulo Serra)

A morte de Germano coincidiu aproximadamente com o início do pe-
ríodo em que Mestre Irineu deixou de receber hinos. Durante esse tempo, 
porém, ele continuou a introduzir inovações no culto. Mudou, por exem-
plo, a maneira de se executar seu Hinário durante os bailados. Este novo 
molde foi posto em prática nos festejos de São João e de Nossa Senhora 
da Conceição, entre 1965 e 1967. Vejamos abaixo o relato de seu Pedro, 
viúvo de D. Percília Ribeiro sobre este período.

Teve uma época que a metade do hinário era tocada apenas com ma-
racá. Depois do hino 66 eram tocados os hinos só nos instrumentos 
musicais. Mas se podia bater o maracá. Eram todos, mas sem cantar, 
até o fim. Só se cantava os hinos de força, 86 – Eu Vim da Minha 
Armada, 87 – Deus Divino Deus, 95 – Mensageiro, 104 – Sexta-Feira 
Santa, 108 – Linha do Tucum, 111 – Eu Estou Aqui e 116 – Sou Filho 
do Poder. A obrigação era dali do “66” pra frente deveria ser só a mú-
sica e o maracá. A primeira parte tinha de ser só voz, só cântico, depois 
do intervalo entrava a música [...].

50
 (Pedro)

Após implantar, em 1958, novos modelos inspirados provavelmente 
nos folguedos maranhenses de São Gonçalo, Mestre Irineu fez somente 
algumas pequenas alterações no fardamento. Mas, em 1968, quando co-
meçava a cogitar sobre uma reforma da sede, ele voltou a sugerir mudanças 
nas fardas. Neste momento ele também terminou o seu “silêncio”, vol-
tando a receber hinos. Para certos de seus seguidores, este momento seria 
um divisor dentro do hinário, assim, O Cruzeiro teria duas partes distintas.  
A primeira iria do hino 01 – Deus Salve a Lua Branca ao hino 116 – 
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Sou filho do Poder. O últimos treze hinos, recebidos entre 1968 e 1971,  
corresponderiam a uma segunda parte, vindo a ser conhecidos como os 
Hinos Novos (ver os Hinos Novos em Anexo H). Doze destes têm letras e 
são cantados com acompanhamento instrumental. De um só se conhece  
a melodia e, assim, é apenas tocado. Os Hinos Novos começam com o  
117 – Dou viva a Deus nas Alturas e vai até 129 – Pisei na Terra Fria.  
O hino sem palavras, conhecido como Marchinha, geralmente não recebe 
numeração, mas, sabe-se que foi recebido antes do hino 127 – Eu Pedi. 
Para outros seguidores, como Jair Facundes, por exemplo, O Cruzeiro em 
duas partes nunca existiu e o próprio nome Hinos Novos teria surgido de 
forma acidental, sem maior significado. Segundo raciocina, Mestre Irineu 
teria passado muito tempo sem receber hinos e, quando começou a recebê-
-los de novo, as pessoas diziam: “Vamos ouvir os hinos novos de Mestre 
Irineu”. Essa expressão acabou pegando. Não haveria qualquer distinção 
entre uns hinos e outros. Mas ao formatar o Trabalho de Concentração, 
reservou para essa cerimônia os hinos novos.

51

De toda maneira, atualmente na comunidade do Daime, é costumeiro 
ouvir-se dizer que os Hinos Novos seriam um resumo de todos os ensina-
mentos de Mestre Irineu.

52
 À sua maneira, retratam também os dias finais 

de Mestre Irineu. A cada hino que ele recebia, seus seguidores pressentiam 
que seus dias estavam próximos do fim e com o último, 129 – Pisei na  
Terra Fria, ficou explícita a iminência do seu inevitável falecimento. 

Este conjunto de hinos passou a ser usado em festejos não oficiais 
(aniversários de centros, de seguidores, com o uso da farda de concen-
tração). Tais comemorações se iniciavam com a execução dos hinos 29 
– Sol, Lua, Estrela e 30 – Devo Amar aquela Luz do hinário O Cruzeiro, 
dando-se seguimento ao hinário de algum seguidor de Mestre Irineu e 
encerrando-se o ritual com a execução dos Hinos Novos. Há porém, quem 
diga que estes dois hinos só devem ser cantados nos hinários oficiais onde 
se canta O Cruzeiro.

Diante do que parece ter sido uma série de disputas travadas entre  
os seguidores, tendo por pretexto os diferentes adereços de distinção a se-
rem usados nas fardas pelos componentes do Estado Maior e pelos demais, 
Mestre Irineu resolveu nivelar novamente a hierarquia dos distintivos.  
Desse modo, foram retiradas as rosas, as faixas verdes cruzadas e as fitas dos 
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homens, substituindo-as pelas “palmas” já descritas anteriormente. O líder 
resolveu também trocar o seu próprio distintivo, uma palma grande, por 
uma estrela de cinco pontas. Ele também sugeriu a José das Neves (o Con-
selheiro) e a Leôncio Gomes (o Presidente) que usassem uma estrela de 
cinco pontas iguais à sua. (Veja foto abaixo) No grupamento das mulheres, 
não houve mudanças e as mulheres do Estado Maior continuaram a usar 
um maior número de fitas (12) e o “Y” de distinção nas costas.

Figura 66  Na foto só Mestre Irineu e Leôncio estão com a estrela de cinco pontas.  
Os demais homens portam a palma (uma espécie de símbolo em forma de brasão ou escudo 
contendo uma rosa ao centro, verde e amarela). A ordem da foto da esquerda para direita e a 

seguinte: D. Peregrina, (?), Antonio Pereira (por traz), Mestre Irineu, Virgílio (Porto Velho),  
João do Rio Branco, (?), Leôncio, Bino, Antônio Cancão.

As fardas dos jovens mantiveram a faixa verde cruzada do ombro direi-
to para o quadril esquerdo, e a rosa no ombro esquerdo, de onde também 
desciam fitas coloridas (ver foto a seguir). 
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Como já vimos, as mudanças frequentemente efetuadas nos rituais  
e nas fardas do Daime, indicadores da capacidade de criação e inovação 
de Mestre Irineu, parecem ter sido um dos principais elementos sedutores 
de seu carisma. Por outro lado, estas mesmas mudanças também podem 
ter sido um recurso utilizado pelo líder em certos momentos para reforçar 
a ordem, respaldar a hierarquia comunitária, (que seria baseada no reco-
nhecimento do nível de aprendizado espiritual atingido por determinados 
seguidores ou no grau de proximidade em relação à sua pessoa), ou, na 
sua busca por legitimação social, para ressaltar valores semelhantes às da 
instituição militar. Em outros momentos, ele pode ter empregado este 
mesmo recurso num sentido oposto, ou seja, para imprimir um sentimen-
to de igualdade, neutralizando as diferenças entre os adeptos, sem deixar 
de se ater aos princípios de identidade e distinção social. Isso porque, 
apesar da abolição de insígnias de diferenciação, a estrutura hierárquica 
permanecia, de maneira implícita. As inovações nas fardas talvez fossem 
seu principal recurso para promover a percepção de igualdade/diferença, 
identidade/distinção, interna e externa ao culto, e parecem ter sido acio-
nadas conforme as circunstâncias. Além disso, as inovações seriam também 
resultado da própria dinâmica cultural envolvida na construção contínua 
de sua doutrina. 

Figura 67 
São as seguintes pessoas  

da foto: (?), Osmarino,  
Raimundo e Albano.
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Em meados de 1970, Mestre Irineu começou a sofrer de sérios problemas 
de saúde, constatando que estava bastante doente do coração e dos rins. Seus 
antigos companheiros lembram que ele perdia peso rapidamente e que, com o 
passar dos meses, pressentia que seu fim estaria próximo. Pretendendo deixar 
o grupo em harmonia, em preparação para sua futura ausência, imprimiu mais 
mudanças nas fardas e no ritual. Resolveu novamente nivelar a todos, prova-
velmente buscando minimizar as disputas pelo poder e outros problemas que, 
na sua ausência, ocorreriam devido às distinções hierárquicas. Assim, sugeriu 
que fossem trocadas a rosa, a faixa cruzada verde, as fitas dos jovens e a palma 
dos homens, por estrelas de seis pontas. Propôs que a estrela tivesse no centro 
uma águia, em posição de alçar voo, em cima de uma lua nova (o tamanho 
da lua nova deveria ser a do terceiro dia – símbolo do dia da retirada do cipó).  
Há também quem diga que a estrela com a águia sobre a lua deveria ser re-
servada ao Estado Maior. Diz-se que Mestre Irineu, adotando o símbolo da 
águia, fazia uma referência sutil “à guia”, uma referência à Doutrina e à Vir-
gem da Conceição. Esta estrela deveria ser usada no lado direito do terno 
branco, em cima do peito, ou na lapela do paletó. Os jovens poderiam usar 
simplesmente uma camisa branca de manga comprida, com gravata preta, sem 
paletó, e a estrela pendurada do lado direito, como os mais velhos. Na foto 
abaixo se pode ver o uso da estrela de seis pontas ainda durante a vida do líder.

Figura 68   
Estrela de Seis 
Pontas nas fardas 
do Daime.
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Mestre Irineu possivelmente escolheu a estrela de seis pontas inspi-
rado no símbolo do Circulo Esotérico Comunhão do Pensamento. Esse 
símbolo é composto por dois triângulos entrelaçados harmonicamente. Em 
cima da estrela formada pelos triângulos há quatro letras em hebraico, sim-
bolizando as quatro letras do nome de Deus – IOD-HÊ-VÔ-HÊ (Daniel 
Pereira de Matos chegou a utilizar estes caracteres na fachada de sua igreja 
‘Barquinha’). Além dos caracteres e da estrela, o símbolo é composto por 
um par de asas saindo da estrela. O símbolo expressa diferentes conceitos 
esotéricos do CECP. Assim, 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. (CÍRCULO..., 1957, 
p. 83) Já as asas que saem da estrela significam a vibração mental do pensa-
mento em Deus (IOD-HÊ-VÔ-HÊ).

Figura 69  Símbolo oficial do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento.

O símbolo do CECP nos permite conjeturar sobre as possíveis associa-
ções feitas por Mestre Irineu ao indicar o uso da estrela de seis pontas para 
seus seguidores. As asas que estão nas laterais do símbolo do CECP talvez 
tenham se transformado na águia que Mestre Irineu colocou dentro da es-
trela. A diferença mais importante seria a troca do símbolo da cruz dentro 
da estrela do CECP pela Lua. 

Os últimos arremates que Mestre Irineu introduziu em sua doutri-
na, foram modificações nas fardas femininas e a instituição de farda para 
os trabalhos de concentração. As mulheres deveriam retirar a rosa grande 
da faixa verde do lado direito do peito, substituindo-a pela estrela de seis 
pontas usada pelos homens, já as meninas tiveram que retirar o ramalhete 
(simbolizando a virgindade ou pureza) da faixa do lado direito do peito 
e colocá-lo no lado oposto, preso à outra faixa, deixando de usar a rosa 
grande. No lugar antes ocupado pelo ramalhete, foi posto a estrela de seis 
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pontas usada agora por todos. Esta foi a última medida de Mestre Irineu 
para simplificar as fardas de trabalhos oficiais e igualar a todos. Outro reto-
que final na doutrina foi a instituição do uso de fardas nas concentrações.  
A farda de concentração deveria ser azul e branca. Os homens deveriam 
usar calça social azul marinho (tom noite) e camisa de manga comprida 
branca (a mesma usada na farda branca por debaixo do paletó) com uma 
gravata preta. Convencionou-se também, na época, que quem pudesse, 
usaria um sapato preto social. A farda de concentração feminina deveria 
ser uma saia pregueada (no mesmo modelo da farda branca) azul marinho 
(tom noite) e uma camisa branca de manga curta com um bolso do lado 
esquerdo bordado com as letras CRF (abreviatura de Centro Rainha da 
Floresta). D. Percília Ribeiro comentou a respeito da farda:  

O Mestre sempre falava que tinha de organizar a farda de concentra-
ção. Porque a nossa farda era só a farda oficial. Ele queria que tivesse 
a farda de concentração e outros festejos de aniversário, essas coisas. 
Mas que tivesse aquela farda, sem ser a farda oficial.
Ele então esquematizou tudo como deveria ser a farda azul. Pelo me-
nos da mulher, era saia azul e blusa branca com aquelas letras em cima 
no bolso C.R.F. Eram as três letras que foram da primeira farda que 
nós usamos. Era diferente dessa de hoje, completamente diferente da 
primeira farda.
[...] Aí, ele deixou essas três letras que simbolizam: Centro da Rainha 
da Floresta. Então, antes de falecer ele esquematizou tudo como ha-
via de ser. Mas só veio ser regulamentado depois que ele faleceu. Até 
então, não deu tempo de organizar, mas ficou tudo já esquematizado, 
tudo direitinho como ele queria. E assim foi feito.53 (Percília Ribeiro)

Como se pode perceber nesse relato, a regulamentação das últimas 
mudanças propostas por Mestre Irineu teria se dado após seu falecimento. 
Foi o caso das fardas de concentração e também a introdução de mais um 
item agregado à farda branca feminina. Mestre Irineu, em suas últimas 
determinações, teria deixado instruções com D. Percília Ribeiro para que 
fosse colocado nas fardas “oficiais” de todo o “batalhão” feminino um 
saiote verde por cima da saia branca. O saiote verde teria de ser de pregas 
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(igualmente à saia branca), e nas suas laterais deveriam ser adicionadas fai-
xas verdes do cós até a bainha da saia branca, uma de cada lado. 

No ambiente de rivalidade que reinava na comunidade, as instruções 
que Mestre Irineu teria deixado para D. Percília implantar no Daime, após 
sua morte, não podiam deixar de gerar polêmicas. Entre elas podemos ci-
tar as divergências a respeito de seu último hino. D. Percília afirmava que 
Mestre Irineu tinha lhe dito que este não deveria ser cantado nos “Festejos 
Oficiais”, somente na missa. Vejamos abaixo o comentário de João Rodri-
gues Facundes sobre esta polêmica.

Houve uma polêmica com D. Percília a respeito do hino 130. Eu ouvi 
muito ela dizer que era um hino reservado, que foi reservado exclusi-
vamente para os dias de missa, ou seja, quando há um falecimento, ou, 
para o dia da passagem do Mestre. Mas, antes até eu cheguei a cantar, 
não só pro dia de Reis. Se saísse o Cruzeiro eu cantava. Este hino, na 
época dele, nós cantávamos no bailado. Porque assim que ele recebeu 
muitas pessoas ficaram no alvoroço: “[...] o Mestre vai embora e tal 
[...]”. Ele foi à sede e nos confortou.

Figura 70   
Foto tirada dois 

anos após a morte 
de Mestre Irineu. 
Da esquerda para 

direita estão as 
seguintes pessoas: 
Alzira (esposa de 

Raimundo Ferreira 
- Loredo), Sgt. 

Auricélio, Raimundo 
Ferreira (Loredo), 

Otilia (esposa do Sgt 
Auricélio).
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Os hinários que se procederam aí por diante, nós cantávamos. Este 
hino saiu n’ O Cruzeiro ainda. Inclusive ele é muito bom de bailar. 
Mas depois que ele foi embora criaram isso aí. Por exemplo, o ani-
versário dele é dia quinze. Mesmo em vida, o aniversário dele era dia 
15. Mas só foi feito com hinário no último ano, antes era festejo com 
forró com daime. Mas no ano de 70 foi feito no dia 15, às 18:00h. 
Ele chamava a Percília e Maria Gomes para começarem a rezar o ter-
ço, depois se servia o daime e começava a cantar às 19:00h.

54
 (João 

Rodrigues)

Jair Facundes, filho de João Rodrigues, reforça a posição do pai.  
Segundo ele, Mestre Irineu não teria deixado nenhuma pendência a ser 
implantada por outro após sua morte, pois, a seu ver, esse tipo de condu-
ta não se harmonizaria com a personalidade e o estilo de Mestre Irineu. 
Como diz:

Você acredita que Mestre Irineu deixou alguma pendência e pediu 
para quem quer que seja depois de sua morte implantar? Você acha 
que isso se harmoniza com a personalidade e o estilo de Mestre Iri-
neu? O que Ele quis Ele fez; o que não quis, não fez. O que ocorreu 
é que em várias situações as pessoas se deram conta de que não se 
recordavam COMO era feito ao tempo dele. Um exemplo chato: em 
que hinos se levanta?

55
 (Jair Facundes)

Voltaremos mais adiante a analisar outras polêmicas em torno de ins-
truções pessoais dadas por Mestre Irineu em seus últimos dias. O surgi-
mento de debates acalorados desse tipo, na ausência da presença agrega-
dora do líder, é bastante compreensível, especialmente tendo-se em vista o 
crescimento pelo qual passava a comunidade do Daime. Esta contava então 
com um número elevado de integrantes e com diversas “extensões filiadas” 
à sede, não podendo, assim, deixar de exibir tensões e rivalidades que se 
manifestavam na forma de interpretações diferenciadas entre os vários gru-
pos de afinidade que se formavam entre os daimistas. Tensões desse tipo 
começaram a adquirir maior visibilidade especialmente a partir de meados 
da década de 1960. 
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O crescimento na variedade de interpretações feitas da Doutrina do 
Daime e nas maneiras de executar os seus rituais, possivelmente, teve início 
a partir dos desmembramentos ou extensões do centro de Mestre Irineu. 
Fala-se que algumas vezes Mestre Irineu se referia a estes centros como 
“Pronto-Socorros”. Este tipo de associação ou referência metafórica a ser-
viços de saúde repetia-se em relação aos componentes do Estado Maior, 
principalmente em relação às mulheres, a quem ele se referia como “En-
fermeiras”. De todo modo, o primeiro “Pronto Socorro” ou extensão do 
Daime teria sido o de Daniel Pereira de Matos (fundador da Barquinha) 
em meados da década de 1940.

Posteriormente, veio a extensão da Colocação Chapada, liderada por 
Raimundo Gomes, filho de Antônio Gomes. Este, depois de se separar de 
D. Percília Ribeiro, casou-se com sua prima Dima e o casal mudou-se para 
a Colocação Chapada em 1961. Lá ele reuniu a maioria dos parentes que 
havia trazido de Bragança, Pa em viagem realizada pouco após o retorno 
de Mestre Irineu do Maranhão. Estes outros moradores também passaram 
a participar do Daime. Mestre Irineu instruiu Raimundo Gomes para que 
realizasse somente concentrações e trabalhos de cura na localidade. Nos 
festejos oficiais do Daime, todos os agregados da Colocação Chapada de-
veriam se deslocar para a sede principal com suas fardas brancas. Instruções 
similares foram dadas a outros grupos de Daime que começaram a surgir 
em diferentes regiões de Rio Branco durante a década de 1960, conforme 
mostrado no croqui abaixo.  
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Figura 71  Extensões ou “Pronto-socorros” do Daime no entorno de Rio Branco.
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Na Colocação Chapada, Raimundo Gomes e Dima (ver Apêndices  
F e G) reuniram os casais: Cipriano e Alzira (irmã de Dima), Judite e Al-
bano, Sancleir e Aurinha, Osmarino e Francisca. A maioria desses casais 
também levava seus filhos aos trabalhos do Daime. O único participante 
não casado era Antônio Rebouças.

Em 1961, outra extensão foi instituída na colocação Saituba (hoje 
Barro Vermelho), liderada por Raimundo Ferreira (Loredo). O casal Lo-
redo e Alzira atraiu outras famílias à extensão do Saituba, como: Maria e 
Estácio, Antônio Martins e Raimunda Brasil da Silva, Cabral e Jovelina, 
Alipe e Léia, Joaquim Baiano e Maria. Muitos dos filhos destes casais tam-
bém passaram a participar como agregados. Esta extensão foi denominada 
Saituba ou Barro Vermelho. 

Outra extensão foi estabelecida numa colocação chamada Limoeiro. 
Formada no inicio de 1963, sob a liderança de José Nunes e sua esposa 
Maria, reuniu diversas famílias: Severino e Francisca, José Francisco e Judi-
te, Sebastião Ferreira da Rocha e Francisca Avelino dos Santos, João Vieira 
Avelino dos Santos (filho de Sebastião e Francisca) e Francinete Oliveira 
dos Santos (ex-esposa de Daniel Pereira de Matos). Outros filhos casados 
do casal Sebastião e Francisca, também se agregaram à extensão Limoeiro. 
Eram: Francisca Avelino dos Santos, Raimunda, Manoel Vieira Avelino dos 
Santos e Francisco Vieira. 

Figura 72   
Foto do seu Zé Nunes tirada  

na década de 1970.
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No bairro do Bosque, em Rio Branco, existia outra extensão, conhe-
cida pelo nome de “Pronto Socorro Wilson Carneiro”. Esta extensão teve 
início em 1966 na casa de Wilson Carneiro no Bairro do Bosque-Rio Bran-
co.

56
 O Pronto-Socorro de Wilson Carneiro era basicamente formado por 

ele, Zilda Teixeira de Souza (sua esposa) e os filhos: José, Francisco das 
Chagas, Raimundo Nonato, Gecila, Ramiro e Tânia Teixeira (filha de cria-
ção). Diz-se que, devido à acessibilidade do bairro, os trabalhos de cura 
atraiam muitos visitantes e curiosos moradores de Rio Branco. Fala-se que 
Sebastião Jaccoud e Zizi passaram a participar dos trabalhos de Wilson 
Carneiro em 1969.

Na Colônia Apolônio Sales, à beira do Igarapé São Francisco, ficava a 
família dos Fernandes Filho, sob a liderança de Pedro Fernandes Filho. Co-
nhecidos como “ Os Treme Terra”, iniciaram os seus trabalhos em 1968.  
Essa extensão era formada em sua maioria pela família de Pedro Serin-
gueiro e Francisca Barros e seus filhos, Francisco Fernandes Filho (Tetéu), 
Edmilson, Pedro Fernandes, Raimundo, João, José, Cícero, Francisco, 
Raimunda, Dulcina, Luísa, Maria, Maninho e Neném. Os fardados efeti-
vos no Daime eram Francisco, Pedro, Raimundo e Cícero, todos casados.  
A maioria de seus filhos também se agregaram ao Daime. 

Estima-se que a extensão da Colônia Cinco Mil tenha sido forma-
da em 1968 por Sebastião Mota de Melo. As terras da Colônia Cinco 
Mil eram pertencentes a várias famílias, entre elas, a família dos Gregório 
de Melo (família de Rita Gregório, esposa de Sebastião Mota de Melo).  
Os agregados ao Daime na Colônia Cinco Mil eram basicamente membros 
da família da viúva Maria Gregório e seus filhos: Manuel, Rita (esposa de 
Sebastião), Júlia, Luiza, Ana, Nel, Tereza (Tetê) e Francisco. Todos eram 
casados. A comunidade era liderada por Sebastião Mota de Melo (Padri-
nho Sebastião). Além da família Gregório, eram agregados na extensão,  
o casal Eduardo e Maria Brilhante, Manoel Corrente, Francisco Corrente, 
Paulino, Manoel Paulo e Nogueira57 Os filhos de Sebastião também parti-
cipavam: Valdete, Valfredo (Alfredo), Nonata e Marlene. 
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Outra extensão do Daime, ou “Pronto-Socorro” era a de um indiví-
duo conhecido como Manuel Cabeludo. Tudo indica que esta extensão 
fosse talvez a mais distante do Alto Santo, situada numa colocação conheci-
da como “Cá-te-Espera”, entre os municípios do Bujari e Sena Madureira.  
O acesso ao local, na época, era feito pelo ramal (estrada) da “Piçarreira” que 
tinha início em uns dos trechos de outro conhecido ramal: chamado “Aqui-
lis-Peret” ou “Cris-Peret”. Liderada por Manuel Cabeludo e sua esposa  
Alzira, contava com a participação dos seus filhos, dos quais só consegui-
mos identificar um, que era conhecido como Neto. Faziam também parte 
da extensão Humberto e Sebastião Mineiro, juntamente com suas famílias. 
Estima-se que a extensão contasse ao todo com vinte pessoas, entre adul-
tos e crianças. Na comunidade do Daime, Manuel Cabeludo era bastante 
conhecido como curador. Esta, atualmente é a extensão menos lembrada 
entre os seguidores do Mestre Irineu, talvez devido a ele ter se tornado 
“crente” (evangélico) dez anos depois da morte de Mestre Irineu.

58

Figura 73A  Foto de Sebastião Mota de Melo  
e sua esposa Rita Gregório. 

Figura 73B  Mestre Irineu ladeado por  
Valdete e Valfredo (Alfredo) .
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Pode-se dizer que a formação de “linhas” ou expressões distintas no 
Daime não teve apenas o seu início nestas extensões, mas também em va-
riadas lideranças potenciais que frequentavam a sede de Mestre Irineu. De-
pois da morte de Mestre Irineu, ocorreriam diversas divisões e rupturas no 
Daime, não necessariamente protagonizadas pelos líderes das extensões. 
Algumas dessas “dissidências” tiveram uma existência breve e desaparece-
ram. As “linhas” parecem ser resultado de uma política de autonomia que 
Mestre Irineu legou às extensões e às potenciais lideranças que surgiam 
dentro do seu centro. A falta de uma organização federativa formal, para 
os diversos grupos de seguidores, que lhe assegurasse a unidade; a natureza 
oral e musical de sua doutrina acabaram propiciando o surgimento de uma 
série de diferentes interpretações sobre suas práticas e postulados.

Nesse processo de propagação de extensões, Mestre Irineu também 
concedeu, em meados da década de 1960, uma autorização a Regino Silva 
(um militante da esquerda política) e a Antônio “Sapateiro” para a inicia-
rem uma extensão do Daime em Porto Velho.  Foi a partir da criação desse 
grupo que Mestre Irineu teve contato com José Vieira, um ex-escrivão 
da polícia que viria a ser o mentor e o redator do estatuto do centro de 
Mestre Irineu (CICLU), oficializado às vésperas de sua morte, em 1971. 
(CEMIN, 1998, p. 40) Em outubro de 1967, o casal Francisca Nogueira 
e Virgílio Nogueira do Amaral, também se agregou ao grupo de Regino 
e Antonio “Sapateiro” em Porto Velho. Diferente das extensões acreanas, 
esse grupo não produzia seu próprio daime, recebendo regularmente re-
messas enviadas por Mestre Irineu através de um portador, geralmente Vir-
gílio Nogueira. Em 15 de julho de 1968 (CEMIN, 1998, p. 36), Regino 
veio a falecer de tuberculose (fala-se que ele contraiu a doença durante o 
encarceramento que sofreu no regime militar) em Rio Branco, na residên-
cia de Mestre Irineu. (CARIOCA, 1998, p. 35) Coube a Virgílio Nogueira 
assumir a presidência do grupo de Porto Velho, diante da desistência de 
Waldemar, a quem Mestre Irineu havia originalmente nomeado.

Mestre Irineu mobilizou então uma equipe de instrutores de feitio 
de Rio Branco para se deslocarem em comissão para Porto Velho. Assim, 
foram para Porto Velho: Leôncio Gomes, Francisco Granjeiro, Júlio Ca-
rioca, Francisco Martins e Daniel Acelino Serra, com a missão de ensinar 
o grupo de Virgílio a fazer daime. A missão levou onze dias. Foram feitos 
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51 litros de daime na ocasião. (CARIOCA, 1998, p. 38) A partir de então,  
o grupo de Virgílio começou a se tornar autônomo. Os agregados da ex-
tensão de Porto Velho se esforçavam em seguir as mesmas normas do cen-
tro de Mestre Irineu. Assim, do mesmo modo que o centro de Mestre  
Irineu havia se filiado ao CECP, o grupo de Porto Velho também se as-
sociou àquela instituição. No momento dessa afiliação, o grupo de Porto 
Velho adotou o nome “Fraternidade Luz no Caminho”, mas depois da 
morte de Regino passou a se chamar “Centro Humilde Rui Barbosa” e, 
posteriormente, Centro Eclético de Correntes da Luz Universal - CECL.

Feitio

O uso da ayahuasca se encontra disseminado por uma vasta área da 
América do Sul que cobre o noroeste da Amazônia, as planícies do Oreno-
co e as costas do Pacífico no Panamá, Colômbia e Equador. Nessa região, 
setenta e dois grupos étnicos, pertencentes a vinte famílias linguísticas, 
usam preparados à base de Bannisteriopsis caapi, para os quais existem mais 
de quarenta nomes em uso corrente. São usados para os mais variados fins 
tais como: para estabelecer contato com o mundo espiritual e conhecer o 
passado e o futuro, para explorar o mundo natural em sua geografia, flora e 
fauna, e, especialmente, para fins terapêuticos. (LUNA, 1986b, p. 57-60) 
Concebida como sendo uma “planta professora”, a ayahuasca assume, as-
sim, diversos significados nas diferentes culturas. Tal diversidade se espelha 
nas diferentes maneiras de preparar a bebida, cada uma compreendendo 
fórmulas mágicas, assim como observâncias alimentares e corporais pró-
prias, geralmente concebidas como exclusivas e essenciais para dotar a bebi-
da de suas características sagradas. No Daime, isso se repete e a divinização 
da bebida depende tanto da maneira como se preparam os ingredientes 
quanto da confecção da bebida em si. Esta é realizada em etapas que de-
mandam a execução correta de uma série de técnicas corporais que teriam 
sido ensinadas pelo próprio Mestre Irineu. A bebida daime seria, então,  
o resultado de todo um processo cultural instituído pelo líder carismático. 
Assim todas as técnicas envolvidas no processo do feitio seriam divinas para 
os seguidores, refletindo o conhecimento e poder de seu líder. Para os  
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daimistas, as plantas “na natureza” ou a bebida feita seguindo outra tradi-
ção, empregando técnicas corporais diferentes das recomendadas por Mes-
tre Irineu, seriam outra coisa, diferenciada do Daime.

59
 João Rodrigues 

(Nica) comenta sobre isso: 

Então isso nos comprova que realmente o daime, quando ele está sen-
do feito, vamos dizer assim: vai sofrendo a metamorfose. [...] comple-
tamente uma transformação. É diferente do que a gente possa pensar 
do que seja o chá em muitos centros por aí, que chamam de chá. Eu 
não chamo de chá, porque eu sei que essa transformação que ele passa 
não é cientificamente não. É divinamente. Ele não passa a ser um chá, 
ele não passa a ser um líquido qualquer.

60
 (João Rodrigues)

Jair Facundes (2007, p. 15) coloca essa ideia a seu modo:

Enquanto construção humana, a ayahuasca também reflete a velha 
questão que diz respeito a considerar, ou não, se a realidade se exaure 
na sua exata composição física e química. Ayahuasca, enquanto ele-
mento religioso, é bem mais, muito mais que a folha Psychotria viridis, 
o cipó Bannisteriopsis caapi e água, fervidos ou não: são detalhes que 
emprestam significado e valor a símbolos, objetos, natureza, plantas, 
permitindo a experiência religiosa humana no que de mais profundo e 
transcendente isso representa.

Entre as diversas casas, centros ou igrejas que se consideram “seguido-
ras da Doutrina de Mestre Irineu” existem maneiras ligeiramente diferentes 
de executar certos rituais, cantar certos hinos e interpretar os ensinamen-
tos do líder. Na falta de normas e interpretações consolidadas e escritas,  
a Doutrina é difundida de maneira informal, tendo por base as lembranças 
e interpretações de certas pessoas a respeito de determinados dizeres ou 
atos de Mestre Irineu, ou outros líderes daimistas considerados mais gra-
duados. Dessa forma, devido à existência de diferentes visões/versões das 
instruções do líder carismático, fica difícil afirmar que haja “a” instrução de 
Mestre Irineu, sendo melhor se referir “às” instruções. 
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Esse fenômeno é claramente percebido em campo, principalmente 
no ritual de feitio. Por exemplo: é unânime a versão de que Mestre Irineu 
instruía ou preferia que a arrumação do material na panela (folha rainha  
e cipó jagube), para cozimentos e apuros da bebida, fosse iniciada com folhas 
e fechada com folhas. Mas, existiam feitores que não se adaptavam a esse 
modelo de preparo, queimando a folha no fundo da panela. Desse modo, há 
versões que dizem que Mestre Irineu abriu concessões a estes feitores para 
que arrumassem a panela iniciando com cipó e fechando com cipó. Outro 
aspecto das diferentes interpretações, expresso no feitio do daime, é a escolha 
do dia de retirada ou corte do cipó, em relação ao ciclo lunar. A mais comum 
entre os feitores, é a versão segundo a qual se deve cortar o cipó estritamente 
no terceiro dia da Lua Nova, mas alguns grupos afirmam que se pode cortar 
ou retirar o cipó três dias antes ou três dias depois do primeiro dia da Lua 
Nova, fazendo referência a interpretação do hino 105 – Sexta Feira Santa 
que fala sobre a dieta sexual de “três antes e três depois”. 

Existem também versões segundo as quais o cipó deve ser batido até 
virar pó, invocando como justificativa a autoridade do hino 33 – Papai Velho 
– “Reduzi meu corpo em pó e o meu espírito entre flores”. Mas a noção mais 
comumente aceita como sendo a verdadeira tradição é que se deve bater o cipó 
separando-se o bagaço (cordões ou fios de cipó resultantes da macetagem) e 
pó da casca. Assim, o bagaço passaria ser utilizado no “cozimento” (a primeira 
fervura) e o pó da casca “no apuro” (a fervura final com o líquido do cozimen-
to). Atribui-se à casca do cipó a maior concentração de princípios ativos. 

Cipriano, agregado da antiga Colocação Chapada, falou o seguinte 
sobre o feitio: 

Eu começo com folha. Umas folhinhas poucas. E depois jagube, de-
pois folha, e assim até terminar com folha, do jeito que comecei. Eu 
aprendi com o padrinho [Mestre Irineu], vim aprender a fazer daime 
com ele. Ele perguntou: “Você quer fazer daime?”
“Quero sim senhor.”
Ele disse: “A batalha é pesada, você quer?”
Eu disse que queria e ele me ensinou tudo. Como era pra fazer e eu 
comecei assim. Ele me deu todo ponto da panela, fervura, jeito de 
água, tudo. A primeira fervura é sempre diferente. Ele disse para eu  
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fazer dieta de 3 dias, do mesmo tamanho do preparo para tomar dai-
me. Porque tem de tirar o jagube, 3 dias depois da lua nova. Às vezes 
passa 2, 3, 4 dias pra fazer [cozinhar], aí, fica naquele balanço. Tem 
gente que fala 3 antes e 3 depois, mas ele ensinou que pode ser 3 dias 
depois da lua nova. Só não podia cortar no dia da lua nova, no outro 
dia você pode cortar até uns 3 dias depois.

61
 (Jair Facundes) 

Figuras 74A e 74B  Fotos sobre fechamento de panela com folha  
e distinção de bagaço e pó da casca do jagube (cipó).

Mestre Irineu tinha preferência por usar o “Bálsamo” (Myroxylon pe-
ruiferum) como madeira para a queima na fornalha de daime. Contudo, 
ele falava que, não se encontrando o “Bálsamo”, seria possível utilizar o 
“Cumaru Ferro” (Coumarouna odorata), ou, o “Ipê Roxo” (Tecoma ipê). 
Suas preferências seguiam essa ordem, mas, se nenhuma delas estava dis-
ponível, ele admitia que se usasse qualquer madeira, contanto que “desse 
pressão” (bastante calor). João Rodrigues (Nica), antigo secretário de Mes-
tre Irineu, falou sobre a lenha mais apropriada ao feitio e sobre os vários 
cuidados ao cozinhar o daime:

O Mestre tinha uma exclusividade, em primeira mão era o bálsamo 
[Myroxylon peruiferum], que é uma madeira forte, de boa pressão. 
Esta é a razão de ele ter posto ela em primeira linha. Depois vinha o 
cumaru-ferro [Coumarouna odorata], uma madeira de boa pressão. 
Muito boa de fogo também, é tanto que aqui no Acre quando se vai 
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comprar um saquinho de carvão, se pergunta se é de cumaru-ferro.  
É um carvão muito bom, então a lenha, o fogo o qual a gente precisa 
pra fazer o santo daime é um fogo seguro de boa pressão. Depois, 
vem o ipê [Tecoma ipe], que chamamos aqui de pau d’arco, o roxo. 
O pau d’arco tem um fogo tão quente que ele derrete fundo de pa-
nela. Acaba com o fundo de panela rápido, o sujeito vai fazer feitio de 
daime com ipê, sai todo mundo moreno, aquela fumaça escura, tipo a 
do diesel, mas é uma lenha também muito forte, muito boa também. 
Então essas três eram as essenciais.
Fora isso, se encontrasse dificuldade em achar, você poderia pegar 
maçaranduba [Maçaranduba emarginata], a quari-quari [?] e a cara-
panaúba [Aspidosperma nitidum]. O problema está na pressão, não 
deixar a pressão cair. O fogo tem de ser o todo tempo numa média só.
[...] A gente no trabalho, na hora, na hora, na hora vai chegar a essa 
conclusão. Tem gente que mete muito fogo. O que é que aconte-
ce? A fervura chega rápida, o daime seca antes do tempo, sem tirar 
a essência da coisa. Tem tudo isso, então a gente prestando atenção, 
trabalhando, é que a gente vai vendo todas essas coisas que a gente 
precisa. Tem pessoas que pegam um saco de cipó, bate, bate, bate faz 
as arrumações. Aí, vamos dizer, que deu 5, 6, 8 litros de daime, por 
quê? Às vezes ele não está nem bem cozido, porque não deu tempo, 
teve fogo demais, o que é que acontece? Seca, rapidinho e não tira a 
essência que tem de ser tirado do cipó, da folha. Então, esses macetes 
a gente aprende trabalhando.

62
 (João Rodrigues) 

Outro ponto discutido é o número de camadas de folha e cipó que de-
veriam preencher uma panela. Diz-se que ele deveria variar de acordo com 
o tamanho da panela. Sobre a arrumação da panela, João Rodrigues diz: 

Você começa com folha, a primeira camada no fundo da panela for fo-
lha [pouca quantidade], terminaria em cima com folha. Poderia ser 2, 
4, 5, 8, 10 camadas e em espessuras iguais. A mesma grossura da folha 
tem de ser a mesma do bagaço do cipó batido e assim por diante. Mas 
teria de terminar com folha. Se o senhor começasse com cipó, também 
terminaria com cipó, essa era a exigência dele. Foi como ele aprendeu 
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com a Rainha e repassou pra nós, e eu ainda me porto por aí, e tenho 
muito medo de mudar.

63
 (João Rodrigues)

Existem relatos de antigos que dizem que Mestre Irineu proibia o uso 
de ferramentas de metal, como martelos ou máquinas para fazer o daime. 
Fala-se que ele estimulava enfaticamente que a “bateção” do cipó fosse 
feita com marretas de madeira. Dizia que sua instrutora espiritual, Clara, 
havia proibido qualquer outro método. Vejamos o relato abaixo de João 
Rodrigues sobre essa orientação.

O Mestre começou realmente com as instruções que recebeu da Rai-
nha. Com uma marreta de madeira. Só que ele contou pra mim, não 
só pra mim como pra outras pessoas, que teve uma vez que ele teve 
preguiça de fazer uma marreta na hora. Ele pegou o martelo, e come-
çou a bater com o martelo. Fez o Daime. Só que a Rainha reclamou 
pra ele. Diz ele que foi martelo na cabeça dele à vontade. Mais ele se 
comprometeu com a Rainha de nunca mais cair naquela farsa.
Hoje a gente ainda procura fazer da melhor maneira. E, por sinal, até 
eu perguntei pra ele em uma boa oportunidade se a gente não podia 
usar uma máquina. Nessa época já se falava, ali pela Vila Ivonete, eles 
trabalhavam com aquela máquina de quebrar osso. Aí pensaram em usar 
para triturar o jagube. Ele até disse: “Você está é com preguiça, não é?”
Eu disse: “Não, Mestre. Eu não estou com preguiça não. Só estou 
perguntando ao senhor se pode ou não?”
Ele disse: “Não.”

64
 (João Rodrigues) 

De forma geral, o feitio se divide em duas fases, preparação e confec-
ção. A preparação se inicia com a pesquisa e a localização do material na 
região ou na plantação. Isso ocorre, geralmente, na Lua Nova anterior, e os 
envolvidos devem se empenhar em mentalizar pensamentos positivos sobre 
o processo a ser desenvolvido. Na maioria das vezes, Mestre Irineu pré-
-selecionava uma equipe para a “busca” das duas plantas. No seu tempo,  
a equipe responsável pela “busca” do cipó (jagube ou Banisteriopsis caapi), 
era formada exclusivamente por homens e seus números costumavam va-
riar de seis a doze, conforme a necessidade. Diferentemente do que fazia 
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com a equipe do cipó, Mestre Irineu designava para a equipe da “catação” 
da folha, mulheres e homens. A “busca” da folha só acontecia depois que a 
quantidade de cipó a ser usada já estava definida, ou seja, após o retorno da 
equipe. A “equipe da mata”, assim chamada na comunidade, era responsá-
vel pela pesquisa (procura), retirada e transporte do jagube.

Muitas vezes, o cipó era encontrado em locais de difícil acesso que 
exigiam deslocamentos por “ramais” (termo usado no Acre para designar 
estradas) repletos de lama, a dezenas de quilômetros do centro. Quando 
chegava à beira da mata, a equipe às vezes tinha que fazer marchas de dez 
a quinze quilômetros pelos varadouros (picadas ligando os pés de serin-
gas) até chegarem ao pé do cipó. Enfim, as situações de “busca” variavam 
conforme as dificuldades, mas eram geralmente árduas. Os homens iam 
devidamente equipados com sacos para recolher o cipó, facões (chamados 
no Acre de terçados) e machados. Antes de iniciar o corte do cipó, podia-
-se tomar um pouco de daime que era sempre levado nas missões da mata. 

Os cipós encontrados variavam de porte. Consideram-se cipós de pe-
queno porte os de 8 a 10 cm de diâmetro, já os cipós de grande porte, 
geralmente chamados de General ou Marechal, variavam de 20 a 30 cm 
de diâmetro (jagubes de 20 a 30 anos). O cipó normalmente se agarra  
a árvores de seis a vinte metros de altura, como é o caso de castanheiras 
(Johannesia heveoides). 

Mestre Irineu instruía a equipe da mata a sempre fazer cortes retos e 
precisos no cipó, sem deixar fiapos sobressaindo da casca. Diz-se que ele 
falava que, se ocorressem, estes tipos de “falhas” causariam interferências 
no acesso ao “astral” promovido pela bebida. O mesmo aconteceria com 
cortes diagonais ou enviesados. Segundo Valcírio Granjeiro (filho de Fran-
cisco Granjeiro, feitor da sede de Mestre Irineu de 1953 a 1971), Mestre 
Irineu falava para seu pai que o corte do cipó deveria ser iniciado pela base, 
deixando o corte das ramas para um segundo momento. Comumente na 
equipe da mata, participavam homens capazes de subir nessas árvores para 
cortar os ramos mais finos do jagube presos nas galhas mais altas da árvore 
hospedeira. A maioria da equipe da mata ficava embaixo para puxar o cipó. 
Em certas ocasiões, quando, por exemplo, a árvore estivesse apodrecida, 
cheia de espinhos ou apresentasse colônias de insetos como cupins, formi-
gas ou vespas, poderia ser derrubada para facilitar a retirada do cipó. 
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Com o cipó no chão, eram feitas as primeiras triagens, separando-se as 
ramas: grossas, médias e finas, sempre efetuando cortes retos. Depois dessa 
seleção, eram feitos novos cortes resultando em padronizados pedaços de 20 
ou 30 cm, conforme fosse o diâmetro da boca da panela a ser utilizada.

65
Os 

pedaços do cipó eram, em seguida, condicionados em sacos de 40 kg. Muitas 
vezes, o material era levado nas costas pelo varadouro até a beira do ramal de 
entrada da mata para depois ser colocado em carroças puxadas por bois. Na 
década de 1960, passou-se a usar também veículos utilitários. 

Depois que as sacas de cipó chegavam à sede do Daime, estas eram enca-
minhadas à “casa de feitio”. Esse é o nome geralmente dado a um galpão aberto 
com um cercado ao centro, uma espécie de meia parede de madeira fechando 
um retângulo com uma única entrada num dos lados mais estreitos. Dentro do 
cercado, ficam seis tocos de madeira de um lado e seis tocos de madeira do ou-
tro, com seus respectivos banquinhos. Cada toco tem aproximadamente 40 cm 
de largura. Nesses tocos, o cipó é submetido a uma “bateção” com marretas de 
madeira, que pode durar várias horas, conforme a quantidade de cipó.

Antes de dar início à confecção da bebida, em primeiro lugar, despeja-
-se o cipó vindo da mata num piso previamente lavado. A seguir, se neces-
sário, dá-se início à limpeza do cipó com pequenas talas afiadas de madeira, 
retirando-se o barro, pequenas teias e fungos. Diz-se que Mestre Irineu 
não recomendava retirar ou raspar a casca do cipó

66
, pois, nela estariam as 

maiores quantidades de princípios ativos do jagube. E é com os resíduos 
dela, em forma de pó, depois da macetação, que é feito o apuro com novo 
material e o líquido do primeiro cozimento. 

Uma vez limpos, os pedaços de jagube são arrumados em montes, ao 
lado de cada toco. Depois de ter uma noção precisa da quantidade de jagu-
be a ser usada, o feitor determina a colheita da folha rainha (Psicotria viri-
dis). Observamos em campo que a maioria dos feitores do daime emprega, 
para cada saca de cipó de 40 kg, meia saca de folha de 6 Kg. Comumente 
a colheita de folha pode ser feita no dia seguinte à chegada do cipó, ou até 
cinco dias depois. Tanto os pés de rainha, quanto os pés de cipó geralmente 
se concentram na mata, em um só lugar, em uma espécie de ilha, ou, na 
linguagem do Daime, “reinado” de rainha ou de jagube.

Durante muitos anos, a colheita era feita na mata. Depois, passou ser 
feita nas plantações, cultivadas em terrenos da sede, com a participação tanto 
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de homens quanto de mulheres – no caso das folhas de rainha. As folhas co-
lhidas com resíduos, de barro, teias, ou mesmo folhas muito amareladas são 
retiradas durante uma triagem feita na própria sede. Tanto a colheita do cipó 
quanto a da folha são feitas cantando-se hinários. O mesmo acontece com na 
“bateção” e o cozimento do material nas panelas. O hinário O Cruzeiro de 
Mestre Irineu, geralmente é o primeiro a ser cantado nesses rituais. 

A confecção de daime, propriamente dita, começa quando todo material 
já está na casa de feitio. Durante o feitio, espera-se que os participantes da 
equipe tomem somente daime, caissuma ou chá de erva cidreira e comam ma-
caxeira insossa (sem sal). Acreditamos que estes preceitos ou “técnicas corpo-
rais”, vigentes durante o feitio, constituam uma espécie de ritual de revisitação 
simbólica mítica ao momento em que Mestre Irineu recebeu a revelação de 
Nossa Senhora. Foram oito dias de iniciação tomando somente ayahuasca e 
chá de erva cidreira e comendo macaxeira insossa (lembremos que a caissuma 
utilizada no feitio é também feita de macaxeira insossa). Em sinal de respeito e 
na esperança de produzir um bom daime, os participantes geralmente procu-
ram manter rigorosamente esses preceitos durante o ritual de feitio.

O feitor previamente seleciona equipes de “bateção”, compostas por 
grupos de doze homens, para bater o cipó. Dentro do local de bateção, a 
primeira equipe se posiciona nos tocos. Nesse momento, a equipe toda fica 
de pé e canta os hinos de abertura 29 – Sol, Lua, Estrela e 30 – Devo Amar 
Aquela luz do hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu. Após a execução dos 
hinos de abertura, os membros da equipe sentam-se em frente dos tocos 
e começam a bater o cipó com marretas de madeira. Enquanto isso, os 
da reserva às vezes cantam hinários, embora, atualmente nos centros do 
Alto Santo, geralmente se recorra a gravações. De duas em duas horas, as 
equipes se revezam. A bateção só termina quando todo o cipó está batido 
e selecionado, separando-se o bagaço e o pó. 

Nas primeiras horas de bateção, o feitor designa um homem para re-
colher o bagaço e dá início aos primeiros cozimentos de folha e cipó. Nesse 
momento, o feitor posiciona-se com a panela (geralmente de 100 litros) 
na entrada da “casinha de bateção” para receber o bagaço de cipó. Assim, 
alternadamente, ele coloca na panela porções de folha e bagaço de cipó, 
preenchendo-a até quase a boca. Com a panela já arrumada, despeja-se 
uma quantidade de água suficiente para encobrir o material. Leva-se então 
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a panela, ou as panelas, ao fogo da fornalha, geralmente de três bocas.  
O foguista, responsável pela manutenção do fogo, mantém as chamas a 
determinada intensidade (o que é chamado “manter a pressão”). Outros 
dois homens se responsabilizam pelo estoque de lenha, cortada ali na hora 
a golpes de machado e com o auxílio de uma cunha. 

O líquido, retirado das panelas após uma longa fervura, é chamado de  
“cozimento” e é separado em um tanque reservado só para isso enquanto 
o bagaço cozido é dispensado. Quando já se tem “cozimentos” suficientes 
no tanque, arruma-se uma panela com mais cipó e folha, mas desta vez, em 
lugar do bagaço, coloca-se o pó da casca do jagube na arrumação das cama-
das da panela, para então preenchê-la com os “cozimentos”. Desta panela 
é que resulta o daime. Para fazer o seu cozimento ou “apuro”, ferve-se até 
reduzir a quantidade de líquido na panela para um terço do volume origi-
nal. Como se diz no Daime, o feitor faz uma base de cálculo, mas quem 
lhe dá o “ponto” é a “Divindade”. Nos centros que utilizam as folhas para 
“fechar a panela”, ou seja, para formar a derradeira camada, o ponto tam-
bém é determinado pela textura e pelo visgo da folha cozida.

O feitor geralmente coordena dois ou três ajudantes (um por panela), 
para reter com um “gambito” (varinha de madeira com três pontas) o material 
que sobe quando começa a fervura. Os mesmos são requisitados pelo feitor 
para retirar as panelas das fornalhas quando o feitor determina ter sido atingi-
do o ponto. Depois de se retirar a panela, dois encarregados levam a mesma 
para um escorredor. Se o líquido for “cozimento” vai para o tanque reservado 
para ele, se for “apuro” vai para o tanque reservado ao daime feito. Ao final de 
todo o processo, enchem-se as panelas (geralmente três) com o daime feito e 
inicia-se o seu esfriamento com movimentos de suspensão e despejo do líquido 
utilizando cuias de cabaça. Após o esfriamento, engarrafa-se o daime em garra-
fões, previamente lavados e esterilizados, vedando-os com rolhas. O feitor faz 
então a contagem de litros produzidos no feitio.  A partir do final da década de 
1960, o fechamento do trabalho de feitio passou a ser marcado pelo canto dos 
“hinos novos” de Mestre Irineu. Vejamos o relato abaixo de João Rodrigues 
sobre a prática de feitio na época de Mestre Irineu:

A gente trabalhava em media de dez sacos por feitio. A gente trabalha-
va todas as luas novas do ano, exceto a lua nova do mês de carnaval. 
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Trabalhávamos com doze homens em doze tocos. A casa de feitio era 
lá na casinha, mais ou menos entre a sede e a casa dele. Ficava perto da 
vertente dele, e perto da casa dele também.

67
 (João Rodrigues)

O processo de confecção da bebida no Daime é distinto das outras tradi-
ções ayahuasqueiras. Muitas das tribos indígenas do Alto Amazonas usuárias 
da bebida não redobram o cozimento, como é feito no Daime, por exemplo. 
Apenas apuram ou reduzem o líquido o máximo possível. Fala-se também 
que a durabilidade da bebida em outras tradições ayahuasqueiras é pequena 
(alguns dias ou poucos meses – se guardada fora de geladeira). Já no Daime, 
a bebida chega a durar cerca de 30 anos sem se estragar ou formar fungos ou 
bolores, mesmo se mantida fora da geladeira. A maneira de realizar o feitio 
do daime, conforme ensinada por Mestre Irineu é uma forte fonte de identi-
dade para os daimistas, ajudando-os a se diferenciarem das demais tradições 
ayahuasqueiras, sejam elas religiosas ou mais explicitamente voltadas à cura. 
Atualmente, quando diferentes “linhas” do Daime introduzem inovações, 
visando um melhor aproveitamento da matéria prima ou uma facilitação do 
processo de “bateção” através do uso de máquinas de moer, sofrem severas 
críticas dos seguidores mais ortodoxos de Mestre Irineu, que não reconhe-
cem como sendo daime a bebida produzida dessas maneiras.

Concentração

Na época da fundação do Daime, o primeiro ritual a ser instituído foi o da 
concentração e este seguia os moldes das matrizes “vegetalistas” do xamanismo 
ayahuasqueiro caboclo. Nessa época, por exemplo, Mestre Irineu fazia bastante 
uso dos “chamados” (assobios ou cantos) executados apenas por ele, tal qual 
os xamãs “vegetalistas”. Enquanto esteve vivo, Mestre Irineu nunca implantou 
um fardamento para rituais de concentração, como fez para os bailados, embo-
ra se diga que em 1971, perto de sua morte, já havia sugerido um novo mode-
lo de farda para as concentrações, conforme relata D. Percília Ribeiro. De toda 
forma, um ano antes do seu falecimento, Mestre Irineu começou aplicar um 
novo formato ao ritual de concentração. Ele pediu à sua esposa D. Peregrina  
e à D. Percília Ribeiro que escolhessem dez cantoras entre as mulheres, para  
ficarem de pé ao final do período de silêncio da concentração, para cantarem  
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Os Hinos Novos. Mas, mesmo propondo inovações, seu carisma permitia que, 
ao mesmo tempo em que impunha novidades, desautorizasse qualquer modi-
ficação subsequente que não fosse de sua autoria, conforme vemos no relato  
sseguinte:

Figura 75  Homens, mulheres, moças e rapazes usando a farda de concentração. Da esquerda para 
direita: Daniel Serra (sobrinho de Mestre Irineu), Maria (sua filha), Otília (sua esposa), (?), (?), (?) e (?). 

As mulheres de um lado os homens do outro. O que ele na realidade 
pediu pra nós na concentração era que a gente não inventasse moda 
e não consentisse moda com a própria concentração e os trabalhos 
dele. Em relação aos hinos novos, ele mandou a Peregrina com a Per-
cília tirarem dez mulheres pra cantar, todas de pé, e todos os outros 
sentados. Isso foi o que ele deixou nessa época. Nós tínhamos muitas 
cantoras. De um modo geral, as mulheres levantam e cantam. E quan-
do chega o último hino todos se levantam.

68
 (João Rodrigues [Nica]). 
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Com o agravamento de seus problemas de saúde, Mestre Irineu  
começou a sentir a necessidade de deixar instruções por escrito para serem 
lidas nas concentrações. Assim, provavelmente nos meados de 1970, pediu 
a D. Percília para redigir instruções intituladas Decreto de Serviço. Vejamos 
a foto e o texto do Decreto de Serviço.
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Figura 76   
Foto das cinco folhas do “Decreto de Serviço”  
de Mestre Irineu redigidas por Percília Ribeiro  
no ano de 1970.

CENTRO DE IRRADIAÇÃO MENTAL LUZ DIVINA (Reprodu-
ção ipisis literis do documento). Decreto de serviço escrito no ano de 
1970. O Presidente do Centro de Irradiação Mental “Luz Divina”, 
posteriormente conhecido como “Centro de Iluminação Cristã Luz 
Universal”, Senhor Raimundo Mestre Irineu Serra, usando de suas 
atribuições legais decreta: 
Ficam definitivamente obrigados os membros desta casa, a manter,  
o acatamento e a paz da mesma, normalizando assim, a sinceridade e o 
respeito para com seu próximo. Não se pode negar que, em qualquer 
carreira, arte ou profissão, que se escolha na vida, só chegará ao ponto 
culminante, se à mesma entregar-se de corpo e alma. Esta é a regra 
que exerce a Ciência Divina.  
Todos os pais de família devem criar, dentro de seu próprio lar, um 
centro de paz e harmonia; esposo e esposa se tratarem com dignidade 
e respeito; incluindo as pétalas desse amor, no mais firme propósito do 
futuro e da felicidade.  
Todo o pai de família deve ser um professor exemplar para os seus 
filhos, dentro do seu próprio lar; nunca deve pronunciar palavras 
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que possam prejudicar o conceito da criança; ensinar aos seus filhos, 
quais são os direitos de um “Cidadão Brasileiro”: tratar bem ao seu 
próximo, desde o mais graduado, até o mais humilde; ensinar quais 
são os deveres religiosos; que, se deve respeitar a Deus sobre todas 
as coisas, rezar todos os dias, para afastar os maus, as doenças e as 
dificuldades, etc. 
Dentro desta casa, não pode haver intrigas, ódio, desentendimentos 
por mais insignificante que seja; todos que tomam esta Santa Bebi-
da, não só devem procurar ver belezas, primores, e sim; corrigir os 
seus defeitos, formando, assim, o aperfeiçoamento da sua própria per-
sonalidade, para poder ingressar neste batalhão e seguir nesta linha.  
Se assim fizerem, poderão dizer: sou irmão. Dentro desta igualdade, 
todos terão o mesmo direito; em casos de doenças, será expressamente 
designada uma comissão em benefício do irmão necessitado. Nos dias 
de trabalho, todos que vieram à procura de recursos físicos, moral e 
espiritual, devem trazer consigo sempre uma mente sadia, cheia de 
esperança, implorando ao infinito eterno espírito do bem, à Virgem 
Soberana Mãe Criadora, que sejam concretizados os seus desejos de 
acordo com seus merecimentos. Para iniciar nossa meditação, depois 
da distribuição do Daime, todos irão colocando-se em seus respecti-
vos lugares, com exceção das senhoras que têm crianças. As mesmas 
deverão primeiramente agasalhar os seus filhos. 
Continuando a nossa meditação: ao chegar a hora do intervalo, ao efe-
tuar-se a primeira chamada, todos deverão colocar-se em forma, tanto 
o batalhão masculino, quanto o feminino, pois, todos tem a mesma 
obrigação. A verdade é que o Centro é livre, mas quem toma conta, 
deve dar conta; ninguém vive sem obrigação e quem tem obrigação 
tem sempre um dever a cumprir. 
A disciplina é uma meta, não pode ser aprendida em livros, tudo de-
pende de nosso próprio eu. Só a experiência nos traz a realização. 
O Poder da existência Divina, nos mostra igualmente o contato da 
nossa evolução individual no plano terrestre, em relação ao plano su-
perior. Além disso, é nos dado saber que existem, em nossa mente, 
atrações superiores e inferiores. O conhecimento elementar nos leva 
à mudança completa de todos os nossos valores, dos nossos hábitos  
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e a compreensão mútua, relativamente com os exames da nossa pró-
pria consciência. Existe em nossa mente um conjunto de atrações; su-
periores e inferiores, esta atração, posta em prática diariamente, trará 
um desenvolvimento capaz de produzir os resultados mais altruísticos. 
Isto depende da nossa própria consciência, se praticarmos o bem, o 
bem nos conduzirá, se praticarmos o mal, é claro, só podemos ser 
derrotados. 
Se assim fizermos, estaremos marchando para o caminho da perfeição, 
e em busca de novas realizações. Ficará assim declarado: doravante 
o irmão ou irmã que, por força de incompreensão, não cumprir fiel-
mente com os deveres acima citados, resolvendo enveredar para os 
caminhos contrários, pela primeira falta, será chamado a um conselho; 
pela segunda falta, será suspenso por trinta dias e se continuar será 
eliminado definitivamente. Assinado: Raimundo Mestre Irineu Serra 
(Presidente)

Este é o único texto conhecido, escrito em prosa e claramente orien-
tado por Mestre Irineu. Em sua linguagem simples e direta é bastante re-
velador de suas preocupações com o ordenamento da comunidade e das 
famílias que a compunham. Pelo seu título, percebe-se que o centro ainda 
se chamava Centro de Irradiação Luz Divina, nome sob o qual havia sido 
registrado no CECP. Isto parece apontar para a persistência de afinidades 
entre o centro de Mestre Irineu e a instituição esotérica ainda naquela 
época. Outro aspecto observável no texto é seu caráter cívico e religioso 
esotérico. Esse documento resume normas básicas de postura dentro do 
Daime e passou a ser lido em dois momentos: depois de se tomar daime 
no início dos rituais de concentração, e antes de se cantar os “Hinos No-
vos”, após o período de silêncio. As concentrações no período que seguiu 
à introdução do “Decreto de Serviço” adotaram um formato padronizado. 
Das 18h30min às 19h00min era servido o daime. Em seguida, o dirigente 
ou comandante designado por Mestre Irineu selecionava os “mesários”, 
que eram as pessoas consideradas aptas a ocupar o lugar na mesa, isto é, 
que seriam capazes de ficar firmes em seus lugares, sem se ausentar. Eram, 
geralmente, em número de seis, incluindo o comandante. Designava-se 
também um dos mesários para a leitura do “Decreto de Serviço”. Como 
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normalmente ocorria nos rituais do Daime, separavam-se as mulheres e os 
homens que eram alocados a lugares distintos do salão. Durante a cerimô-
nia, todos deveriam manter-se eretos, em posição de meditação. Dando 
prosseguimento ao ritual, fazia-se uma hora ou uma hora e meia de silêncio 
absoluto, conforme o critério do comandante ou oficiante da cerimônia. 
Segundo Pedro Matos, após o silêncio, iniciava-se novamente a leitura do 
“Decreto de Serviço”, em seguida as dez mulheres cantoras ou todas elas 
se levantavam para “puxar” de pé os “Hinos Novos” (acompanhados em 
uníssono por todos os outros). Quando chegavam aos últimos dois hinos, 
todos se levantavam para cantar. Encerrava-se a sessão com as preces finais 
e a fórmula de fechamento costumeira no Daime. Vejamos abaixo o relato 
de Pedro Matos (viúvo de D. Percília) sobre a concentração:

As concentrações sempre iniciavam às sete horas da noite, com a gente 
tomando daime. Depois ele colocava cada qual na sua função [fiscal 
e mesários]. Sempre a concentração costumeiramente é uma hora e 
trinta minutos de concentração. Costumeiramente, quem viu o Mes-
tre trabalhar, é uma hora e meia de concentração. A não ser que seja 
uma véspera de feriado ou de um dia de sábado pra domingo, para 
que a pessoa quer se estender mais um pouco. Mas o regulamento é 
uma hora e trinta minutos de concentração. Agora, no término desses 
trinta minutos, o Mestre, ou, o presidente, ou, o secretário, ou quem 
esteja dirigindo o trabalho, pergunta formalmente se ainda tem gente 
mirando bastante. Se todo mundo já terminou de mirar, aí, então, 
se canta os hinos novos. Mas, pra cantar os hinos, não precisa todo 
mundo ficar de pé. De pé só as mulheres, aquelas que estão puxando 
o hino. Aqueles componentes da mesa ficam sentados. Mas, a deter-
minação do mestre era pra todo mundo ficar sentado, os mesários e 
todo o povo que tava na sessão. Agora quando as mulheres termina-
rem de puxar os hinos, quando se chega naqueles dois últimos hinos: 
127 – Eu pedi e 128 – Eu cheguei nesta casa, todos se levantam. Aí, no 
terminar dos hinos novos, se encerra com as preces, e está encerrado 
o trabalho. Assim era com o Mestre, e eu sempre vi o Mestre fazer 
assim.

69
 (Pedro) 
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Exceções, Concessões e Casos Especiais

Em todas as sociedades, existem incongruências e contradições entre 
os vários conjuntos de normas nos diferentes campos de ação. Perante as di-
ficuldades decorrentes da necessidade de conviver com tais incongruências 
é comum recorrer-se à manipulação de normas, como maneira de garantir 
a continuidade da ordem social. Em outras palavras, perante a necessidade 
de aplicar normas e regras gerais de conduta em situações específicas, os 
indivíduos (ou o líder carismático em questão) frequentemente as manipu-
lam para determinados fins.

70
 Observamos que há certa discrepância entre, 

por um lado, as crenças das pessoas e a sua declarada aceitação de certas 
normas, e, por outro lado, o seu comportamento real. Tais discrepâncias 
muitas vezes não podem ser entendidas simplesmente como “exceções”, 
pois análises mais detalhadas podem revelar que elas têm suas próprias re-
gularidades e lógicas próprias. (VELSEN, 1987, p. 364)

Mestre Irineu teve que enfrentar várias situações difíceis em sua co-
munidade devido a divergências entre as suas prescrições rituais e o real 
desempenho de seus seguidores. Nesses momentos, às vezes impunha a 
sua orientação, mas, em certas ocasiões, mostrava-se disposto a negociar, 
fazendo concessões e abrindo exceções para casos especiais. Podemos ob-
servar, nos relatos de antigos seguidores, situações desse tipo. Embora os 
relatos procurem afirmar a uniformidade dos moldes prescritos por ele, em 
certos momentos, fica claro que exceções às suas normas gerais eram admi-
tidas, mesmo que nem sempre de maneira explícita. 

Foram diversas as ocasiões em que Mestre Irineu teve que acatar e 
até impor exceções às suas prescrições rituais, para melhor administrar o 
convívio de seus seguidores. Um exemplo foi a sua prescrição para o fei-
tio, quando geralmente insistia que as panelas de daime deveriam receber 
uma camada inicial de folhas, mas, perante as dificuldades enfrentadas por 
certos feitores que levavam à sua queima, aceitou que iniciassem com uma 
camada de cipó. Aqui poderíamos falar simplesmente que foram criadas ex-
ceções, mas, talvez esse termo não reflita a maneira como isso era percebido 
por seus seguidores. Na visão dos seus seguidores o que ocorria era uma 
“concessão”. Enquanto “concessão” tal ato não comprometeria o exercí-
cio da autoridade de Mestre Irineu sobre seus seguidores, pois indicaria o 
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seu poder de conceder algo aos seus discípulos. Dessa forma, as exceções  
negociadas viravam concessões.

Outro exemplo foi que, embora Mestre Irineu sempre insistisse na 
separação de homens e mulheres durante o ritual, em meados de 1950, 
concedeu ao Major Holdernes Maia, a licença de participar dos rituais do 
Daime acompanhado de sua esposa (Isis) no lado do salão de ritual geral-
mente reservado somente a homens (Comunicação pessoal de Paulo Serra, 
Lourdes Carioca e Luís Mendes em março de 2007). O casal Holdernes e 
Isis foram os únicos a receberem tal concessão, talvez devido à importância 
política do Major. É muito provável que, no primeiro momento, essa ex-
ceção possa ter causado um mal-estar geral. Mas, com o passar do tempo, 
a própria rotinização dessa exceção virou norma, e até reforçava o prestígio 
de Mestre Irineu perante seus seguidores, que a entendiam como mais 
uma manifestação de seu poder de arbítrio, capaz de se contrapor à sua 
própria norma perante a comunidade. Mas, existem também outros relatos 
que concebem essa situação de outra maneira. Segundo Jair Facundes, por 
exemplo, aquela cena tinha o efeito de valorizar a ordem de separação, que, 
no fundo, era mantida, pois, eles ficavam juntos exatamente no meio do 
salão, homem de um lado e mulher no outro.

71

Outro exemplo de exceção/concessão no Daime foi a introdução do 
festejo de São José. Sabe-se que Francisco Granjeiro pediu a Mestre Irineu 
permissão para celebrá-lo em sua casa, em 19 de março de 1971 (comu-
nicação pessoal de João Rodrigues ‘Nica’ em março de 2007). Fala-se 
que Mestre Irineu permitiu a execução do ritual, mas sem o uso da farda. 
Granjeiro reuniu a família e os amigos para realizar o Hinário. Vejamos 
o relato anônimo abaixo transcrito por Arneide Bandeira Cemin (1998,  
p. 127):

[...] Ele recebeu a missão de festejar São José, 19 de março. Aí, Chico 
Granjeiro, pegou abriu o Cruzeiro, mas, não fechou [não cantou todos os 
hinos], ficou pra fechar no outro domingo, cá na sede. Quando chegou 
no meio da semana, Mestre Irineu, sabendo o que ia acontecer, disse:
“Chico Granjeiro, convida o pessoal e fecha o Cruzeiro lá na sua casa 
mesmo.” (CEMIN, 1998, p. 127)
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Figura 77  Da esquerda para direita: Zelito, (?), Major Holdernes Maia e sua esposa Isis (ao centro), 
Loredo, Alzira, (?), (?). Foto tirada na sede do Loredo – Saituba.

Francisco Granjeiro realizou o ritual em março de 1971, pouco antes 
do falecimento de Mestre Irineu. Esse dado não é muito preciso, mas, esti-
ma-se que no ano seguinte, em março, o festejo foi oficializado no próprio 
centro de Mestre Irineu. Assim, passou-se a comemorar na sede a véspera 
do dia de São José, com farda branca. Esse dado parece reforçar a nossa ar-
gumentação sobre a dinâmica das exceções/concessões na comunidade do 
Daime que poderiam acabar virando normas. Diferente do caso anterior, 
esta exceção/concessão virou norma após a morte do líder. 

A execução do hinário O Cruzeiro nessa época foi excepcionalmente 
ampliada para outros festejos, como outra concessão/exceção de Mestre 
Irineu. Em 1969, ele concedeu a José Nunes do “Limoeiro” a permissão 
de executar seu hinário na data de seu aniversário. Essa data se consolidou 
como oficial no Daime a partir dessa concessão/exceção de Mestre Irineu. 
Assim, até a década de 1980, todos os seguidores de Mestre Irineu pas-
saram a se deslocar para o Limoeiro no dia 22 de julho para comemorar  
o aniversário de Zé Nunes. 
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Antes destas concessões, o hinário O Cruzeiro era estritamente pre-
servado por Mestre Irineu, para ser executado de farda branca somente em 
determinadas datas festivas: Reis, São João, Nossa Senhora da Conceição e 
Natal. Mas depois de iniciadas as primeiras exceções, Mestre Irineu fez ou-
tra concessão, desta vez para Leôncio Gomes (a quem nomeou Presiden-
te), para que fosse executado aquele hinário no dia de seu aniversário, em 
10 de fevereiro de 1970. Possivelmente, essa medida visava a legitimação 
de Leôncio Gomes como seu sucessor, pois, Mestre Irineu sabia que estava 
muito doente e em breve se “ausentaria da matéria” (faleceria).

Mestre Irineu voltou a fazer outra concessão em relação à execução 
de seu hinário por ocasião do aniversário de D. Peregrina, no dia 14 de 
julho de 1971. Diz-se que ele havia marcado essa data com a finalidade 
de apresentar o seu hinário a uma comissão de padres e freiras da Igreja 
Católica. Esta apresentação, que ele não alcançou em vida, faria parte de 
suas metas de se aproximar daquela instituição – uma de suas últimas tenta-
tivas de apaziguar as críticas e a intolerância estigmatizante reiteradamente 
manifestada pelas lideranças católicas acreanas contra a sua doutrina. Além 
disso, provavelmente visava legitimar a autoridade de sua esposa dentro da 
comunidade, pois, como se sabe, ela era ainda muito jovem quando casou 
com ele e tinha somente trinta e três anos ao se tornar viúva.

Notas

1  Sérgio Ferreti (2002) e sua esposa Mundicarmo Ferreti, antropólogos da UFMA, foram 
os primeiros a chamar a atenção para essas semelhanças. Posteriormente, os antropólo-
gos Beatriz Labate e Gustavo Pacheco realizaram uma pesquisa de observação partici-
pante e escreveram sobre o tema (LABATE; PACHECO , 2004).

2  Note-se que em diversas partes do Brasil, como no Norte e no Nordeste, esse termo é 
usado para significar qualquer tipo de uniforme, e não somente o militar.

3  LABATE; PACHECO, 2004, p. 331-332; 334.

4  EDUARDO, 1966, p. 59-83; SÁ, 1974, p. 20. 

5  FERRETTI, 2000, p. 148.

6  LABATE; PACHECO, 2004, p. 321. 

7  Embora o Tambor de Crioula esteja relacionado com a devoção de São Benedito, sendo 
muitas vezes realizado como pagamento de promessa a esse santo, trata-se de uma mani-
festação de caráter essencialmente profano, muito diferente do Tambor de Mina, que é 
um culto religioso de incorporação de espíritos. Não obstante, é comum que essas duas 
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manifestações da cultura negra do Maranhão sejam confundidas e que o Tambor de 
Crioula seja considerado não um folguedo, mas uma espécie de culto religioso inspirado 
nos moldes do Tambor de Mina. Foi o que ocorreu, com a Missão de Pesquisas Folclóri-
cas do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, que esteve no Maranhão em 
julho de 1938, sob a orientação de Mário de Andrade. (ALVARENGA, 1948) Segundo 
o antropólogo Sérgio Ferreti, apesar de o Tambor de Crioula, ter características próprias, 
isso não impede que, dentro de alguns terreiros de Tambor de Mina, seja dançado o 
Tambor de Crioula, com manifestação de incorporação. (FERRETI, 2002, p. 118-120)

8  Comunicação pessoal de Daniel Serra, sobrinho de Mestre Irineu, em janeiro de 2007.

9  Questionamos assim vários autores os quais afirmam que Mestre Irineu frequentava 
terreiros de Tambor de Mina. (FRÓES, 1986, p. 36; SILVA apud LABATE; ARAÚ-
JO, 2002, p. 381) 

10 Concordamos assim com Labate e Pacheco (2004, p. 314).

11 O projeto que transformou o Acre em Estado havia sido apresentado ao Congresso 
Nacional em 1957, pelo então Deputado Federal, José Guiomard dos Santos, do PSD. 
Mas Guiomard, mesmo sendo o autor do projeto, não conseguiu se eleger nas eleições 
de 1962 para governador, sendo derrotado por José Augusto de Araújo do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB). Este assumiu em 1 de março de 1963 e foi deposto pelos 
militares golpistas em 8 de maio de 1964. (SOUZA, 2005, p. 174)

12 Entrevista de Wilde Viana, dada a Jair Facundes em 2004.

13 Wilde Viana, em 1962, fez a campanha de Zé Augusto para Governador do Acre.  
Em 1963, foi filiado e fundador do PTB no Acre. Depois fundou a União Democrática 
Nacional (UDN) e, no mesmo ano, foi eleito pela composição da UDN/ PTB. Foi 
prefeito de Rio Branco, e três vezes Deputado Estadual de 1966 a 1978. Em seguida, 
foi duas vezes Deputado Federal pelo Acre de 1979 a 1987.

14 Declaro que com o único interesse de zelar pela saúde do público, foi que tomei a inicia-
tiva de encaminhar para o Serviço Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, em ofício  
nº 208 de 21/05/1966, uma amostra do cipó e das folhas de nome regionalmente co-
nhecidas por “JAGUBE”, do qual é feito o xarope por nome de “DAIME” ou “UASCA”, 
que vem sendo usado em certos ritos religiosos em nosso Estado. Declaro outrossim que 
em telegrama recebido do Sr. Dr. Décio Parreira, Presidente da Comissão Nacional de Fis-
calização de Entorpecentes foi dito que nenhum caso de intoxicação foi observado desde 
o ano de 1962 pelo uso da bebida “IAGÉ” ou similar, nome pelo qual é cientificamente 
conhecido o cipó “JAGUBE”. Assim sendo, a Secretaria de Saúde e Serviço Social, nenhu-
ma objeção tem a fazer no uso do “IAGÉ”, “DAIME” ou “UASCA” em ritos espirituais, 
como já há muitos anos vem sendo feito em nossa região (Ofício escrito em 16 de Maio de 
1966, Rio Branco, pelo Dr. Carlos Meixeira Afonso, Secretário de Saúde e Serviço Social – 
texto extraído do Estatuto do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal).

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

16 Entrevista com Professor Rego, dada a Jair Facundes em 2004.

17 Professor Rego veio para o Acre, em 1968, trabalhar na Secretária de Agricultura, 
como coordenador técnico. No governo de Kalume, Agnaldo Moreno era o Primeiro 
Secretário. Agnaldo saiu para se candidatar a deputado federal. Rego assumiu a Secre-
taria. Depois Rego foi vice-governador no Governo do Joaquim Macedo, e continuou 
coordenando as políticas de produção para o meio rural. Trabalhou recentemente no 
Governo do Jorge Viana.
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18 Entrevista com Professor Rego, dada a Jair Facundes em 2004.

19 Idem.

20 Mensagem enviada por Jair Facundes a Edward MacRae em 2009.

21 Entrevista de Jorge Viana, Governador do Acre, dada a Jair Facundes em 2005.

22 Mensagem enviada por Jair Facundes a Edward MacRae em 2009.

23 Entrevista com Paulo Serra em julho de 2006.

24 Ver: Fróes (1986, p. 47), Carioca (1998, p. 27) e Goulart (2004, p. 69).

25 Quando perguntamos ao presidente do CECP sobre a possível existência de um cadas-
tro desses títulos de Presidente de Honra e Honra ao Mérito dos centros filiados na 
instituição central, ele nos respondeu que esse tipo de titulação não tinha cadastro na 
sede central do CECP, ficando por conta dos centros filiados (Comunicação pessoal de 
José Maria Nogueira, diretor responsável pelo CECP, em março de 2007).

26 Entrevista com João Rodrigues em Março de 2007.

27 Lourdes Carioca (apud CARIOCA, 1998, p. 27). 

28 Luis Mendes (apud CARIOCA, 1998, p. 27).

29 Hoje o local é ocupado pelo estacionamento de uma agência do Banco do Brasil, no 
encontro da Rua Alvorada com a Rua Dom Bosco.

30 Entrevista de Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.

31 Lembremos que durante a primeira metade do século XX até o protestantismo “histó-
rico” era estigmatizado.

32 Note-se que aqui aparece uma clara identificação pessoal de Mestre Irineu tanto com a 
bebida quanto com a doutrina.

33 Entrevista com João Rodrigues em Março de 2007.

34 As filiais do CECP usam a sigla “Centro de Irradiação Tattwa” antes de qualquer 
outro nome. O nome tattwa segundo José Maria Nogueira diretor atual do CECP é 
um nome de procedência Indiana que identifica os 25 componentes do cosmos, ou 
também princípios vitais do corpo humano.

35 Jair Facundes, em comunicação feita em mensagem pessoal enviada a Edward MacRae 
em 2009, defende posição contrária à dos autores deste livro a esse respeito.

36 Apesar de ser comum a afirmação de que Mestre Irineu havia retirado essa oração do 
Livro de Orações da Cruz de Caravaca, durante muito tempo nenhum pesquisador 
conseguiu encontrar uma, das diversas edições existentes do livro, onde constasse 
essa oração. No decorrer da pesquisa para a edição final deste livro, Paulo Moreira 
encontrou um site na Internet onde se anunciava a venda de mais uma edição da 
coletânea, na qual justamente o trecho da obra contendo a oração procurada era re-
produzido on line. “Trata-se da 7ª edição de O Genuíno Livro da Cruz de Caravaca, 
compilado por Pércio Ankara, publicado no Rio de Janeiro pela Editora Palas em 
2009, pp.39-43.” (Note-se que nesta edição não consta o parágrafo final da oração, 
conforme ensinada por Mestre Irineu, uma prece em latim.) Não se pôde determinar 
a data de edições anteriores dessa compilação, às quais Mestre Irineu possa ter tido 
acesso, mas de toda maneira fica comprovado que essa oração realmente faz parte 
do corpus maior, a partir do qual as diversas versões do livro fizeram suas respectivas 
seleções.

37 Entrevista de Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.
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38 Entrevista de Luis Mendes do Nascimento dada a Edward MacRae em 6 de junho de 
1993.

39 Entrevista com João Rodrigues, o Nica, em março de 2007.

40 Entrevista com João Rodrigues em março de 2007.

41 Entrevista de Lourdes Carioca dada a Sandra Goulart em novembro de 2002.

42 Entrevista com Daniel Serra, em janeiro de 2007.

43 O texto da oração provavelmente resulta de uma colagem de vários outros textos e já era 
existente ou então foi reelaborado por intelectuais ocultistas do CECP da época. Assim, 
na oração para Esconjurar os Malefícios dos Maus Espíritos e dos Demônios Infernais, que 
teria sido selecionada por Mestre Irineu do livro Orações da Cruz de Caravaca, havia 
uma parte do texto em latim. Segundo a análise do teólogo Raimundo Nonato Santos 
Pereira, transmitida em comunicação pessoal, a parte do texto supostamente em latim, 
não contém apenas latim; ele afirma que algumas palavras são do grego, do hebraico e 
do aramaico. Outras palavras são ininteligíveis para ele, ou por serem signos de outra 
língua, ou por serem nomes próprios, de seres, de pessoas, escritos nas línguas anterio-
res, mas de toda forma são desconhecidos por ele. Como por exemplo: Largarot, Al-
ponidos, paatia, vrat condião, fondão; Arpagão, Artamar, Bourgasis veniaat Serabani. 
Para Raimundo Nonato, a frase: Ez, verbum varo Vacty meestm, et habitabit i obis, pare-
ce a corruptela de: Ëz Verbun varo Vacty meestm et habitabit i nobis, que quer dizer:  
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Conforme sua análise, as palavras abaixo 
cujos caracteres em grego, hebraico e aramaico não são muito comuns nos teclados 
de PC, parecem significar: Autem – Além de; Superaltem – por ser vencedor; Ogios é 
possivelmente a corruptela de Agios, significando Santo; Sohier parece a corruptela da 
palavra grega Soter que significa Salvador (sem os caracteres de grego); Mesias – Mes-
sias; Emanuel ou Imanuel significa Deus Conosco; Sabhot parece ser hebraico sebaôtn 
que significa exércitos; Ademy parece ser em hebraico Adamá é uma cidade da tribo 
Neftali; Athamato talvez seja a corruptela de atánatos que significa imortal; Isquiro 
(sem os caracteres do Grego) quer dizer forte robusto; Tegramatos significa as quatro 
letras do nome de Deus em hebraico que se pronuncia Yêôwa ou Yêavê (Jeová ou 
Javé ou Adonai). Raimundo Nonato, em sua análise, comenta que o parágrafo final 
é escrito em latim, vejamos por frase: Cristus vivit Cristus regnat Cristus maledicti er 
escomunicati daemones, significa: Cristo vive, Cristo Reina, Cristo vos amaldiçoe e exco-
mungue os demônios; invirtude istorum Deu nominu significa pela força destes nomes, 
isto é; Messias Emanuel,(que correspondem a Salvador e Deus Conosco); et ab omni 
loco et domo fuerint haec, nomina, et digna dei preacipimus vobis at que ligamus vos ut 
nom habeatis protestem per pestem Nec per aliquod qua de um per maleficium no cereci 
incantationem, nequi nianima nec incorpore, quer dizer: Em todo lugar que estejam 
estes nomes, dignos de Deus, ordenamos a vocês e impedimos que não tenham poder seja 
pela peste ou qualquer outro malefício, nem na alma nem no corpo; Ite,ite,ite maledicte 
instagnum ignis sive ad locavocis a Deo assignata Imperar Vobis Deus + Sanctissima 
Trinitas uns Deus. +, significa: ide malditos para o lago de fogo ou para outros lugares 
preparados por Deus Uno-Trino (Santissima Trindade) para vós. Antes do término do 
parágrafo surge em português a palavra “Oremos”, logo depois vem outra frase em 
latim: Accipi quaccemos domie Deus nos ter benedictionem tuani criatura tua ista, Qua 
corpore salvetur, ataquem tu propations beneficia semper inveniat per Cristium Amem, 
que significa: Pedimos Senhor Nosso Deus que receba esta criatura cujo o corpo, pela tua 
benção seja salvo e por tua paixão receba sempre os benefícios por Cristo. Amém.
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44 Ver Lévi-Strauss (1989), em que o autor discute a eficácia do feiticeiro e sua magia em 
termos similares .

45 Entrevista com João Rodrigues em março de 2007.

46 Comunicação pessoal de João Rodrigues em Julho de 2007.

47 Entrevista com Francisca Mendes em março de 2007.

48 Entrevista de Percília Ribeiro dada Jair Facundes em 2003.

49 Entrevista com Paulo Serra, em julho de 2006.

50 Entrevista com Pedro, viúvo de Percília Ribeiro, em fevereiro de 2007.

51 Comunicação pessoal de Jair Facundes feita a Edward MacRae por e-mail em 2009.

52 Essa série de hinos é também conhecida como Cruzeirinho.

53 Entrevista de Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.

54 Entrevista com João Rodrigues, em março de 2007.

55 Comunicação pessoal de Jair Facundes dada por e-mail a Edward MacRae em setem-
bro de 2009.

56 Comunicação Pessoal de Raimundo Nonato.

57 Comunicação pessoal de Eduardo Bayer Neto, em 2007.

58 Comunicação pessoal de Emilio, Francisca e Lourdes Carioca em julho de 2009.

59 A partir disso, os detalhes do processo do feitio tornam-se importantes sinais para a 
classificação das diferentes “linhas” do Daime.

60 Entrevista de João Rodrigues dada a Jair Facundes em 2001.

61 Entrevista de Cipriano dada a Jair Facundes em 2005.

62 Entrevista com João Rodrigues em março de 2007.

63 Idem.

64 Entrevista de João Rodrigues dada a Jair Facundes em 2001.

65 Comunicação pessoal de João Rodrigues ‘Nica’, em março de 2007.

66 Comunicação pessoal de João Rodrigues em 2007.

67 Entrevista com João Rodrigues em março de 2007

68 Entrevista com João Rodrigues [Nica] em março de 2007.

69 Entrevista com Pedro, viúvo de Percília Ribeiro, concedida a Paulo Moreira em fevrei-
ro de 2007.

70 Ver: Velsen (1987, p. 349 - 355). 

71 Mensagem enviada por Jair Facundes a Edward MacRae em 2009.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   358 19/10/2011   18:05:51



Mestre Irineu, Paizinha (filha de Teteo),  
Maria (filha de Daniel Serra)
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