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Certidão de óbito de André Avelivo Costa - parte 1.

Certidão de óbito de André Avelivo Costa - parte 2.

Anexo A

Certidão de Óbito
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28 - EU QUERO CANTAR IR 
(Mestre Irineu)

Eu quero cantar ir
Que me ensina eu seguir 
Sou eu, sou eu, sou eu
Sou eu, sou eu, sou eu

O Divino Pai Eterno
Quem me deu este poder
De ensinar as criaturas
Conhecer e compreender

A Virgem Mãe me deu
O lugar de professor
Para ensinar as criaturas
Conhecer e ter amor

Jesus Cristo me mandou
Para mim viver aqui
Sou eu, sou eu, sou eu
Sou eu, sou bem feliz.

Anexo B

Hinos do Mestre Irineu
(segundo Percília Ribeiro)

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   444 19/10/2011   18:06:29



445

30 - DEVO AMAR AQUELA LUZ 
(Mestre Irineu)

Devo amar aquela luz
O Divino aonde está
Para ser um filho seu
No coração eu devo amar

No coração eu devo amar a luz
A Virgem Mãe foi quem me deu
Ensinar aos meus irmãos
Para ser um filho seu

Para ser um filho seu de amor
No coração este primor
Conhecer esta verdade
Deus do céu foi quem mandou 
Deus do céu foi quem mandou a luz.

38 - FLOR DO JAGUBE
(Mestre Irineu)

Eu venho da Floresta
Com meu cantar de amor
Eu canto é com alegria
A minha Mãe que me mandou
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A minha Mãe que me mandou
Trazer santas doutrinas
Meus irmãos todos que vem
Todos trazem este ensino

Todos trazem este ensino
Para aqueles que merecer
Não estando nesta linha
Nunca é de conhecer

Estando nesta linha
Deve ter amor
Amar a Deus no céu
E a Virgem que nos mandou.

44 - A VIRGEM MÃE QUE ME ENSINOU
(Mestre Irineu)

A Virgem Mãe que me ensinou
A Virgem Mãe foi quem me deu
Alegrai meu coração
Para eu amar ao Senhor Deus

Meu Divino Senhor Deus 
É Pai de toda nação
Defendei os vossos filhos
De toda escuridão

A escuridão é tão terrível
Que ninguém pode enxergar
Vós me dê a santa luz
Para eu poder navegar
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A Virgem Mãe é soberana
Ela é Rainha do mar
Quando vê nós na aflição
Ela vem nos consolar

Consolai ó Mãe Divina
Jesus Cristo Redentor
É quem pode nos livrar
Neste mundo pecador.

61 - A RAINHA DA FLORESTA
(Mestre Irineu)

A Rainha da Floresta
Vós venha receber
Estes cânticos aqui na mata
Que eu venho oferecer

Vós mandou para mim
Ensinar os meus irmãos
Estamos todos reunidos
Com amor no coração

Eu apresento os meus trabalhos
Conforme eu aprendi
Estamos todos reunidos
Vós faça todos feliz.
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65 - EU VOU CANTAR
(Mestre Irineu)

Eu vou cantar, eu vou cantar
De joelhos em uma cruz
Eu vou louvar ao Senhor Deus
Foi quem me deu esta luz 

Esta luz é da floresta
Que ninguém não conhecia
Quem veio me entregar
Foi a Sempre Virgem Maria

Quando Ela me entregou
Eu gravei no coração
Pra replantar santas doutrinas
E ensinar os meus irmãos

Eu agora recebi
Este prêmio de valor
De São José, da Virgem Mãe
De Jesus Cristo Redentor

Eu tenho fé de vencer
E ganhar com os meus ensinos
Porque Deus é soberano
E ele é quem nos determina.
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79 - JARDINEIRO
(Mestre Irineu)

Minha Mãe Minha Rainha
Foi Ela que me entregou
Para mim ser jardineiro
No jardim de belas flores

No jardim de belas flores
Tem tudo que procurar
Tem primores e tem belezas
Tem tudo que Deus me dá

Todo mundo recebe
As flores que vêm de lá
Mas ninguém presta atenção
E Ninguém sabe aproveitar

Para zelar este jardim
Precisa muita atenção
Que as flores são muito finas
E não podem cair no chão

O jardim de belas flores
Precisa sempre aguar
Com as preces e os carinhos
Ao nosso Pai Universal.
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106 - FORTALEZA 
(Mestre Irineu)

Estando nesta fortaleza
Onde me radeia o sol
Encostado a meu império
Dono da força maior 

Dono de todo poder
E dono da força maior
É Ele é quem me ensina
Para ensinar os menores

Para ensinar os menores
Para todos aprender
Para sempre louvar a Deus
E saber agradecer.

109 - TUDO, TUDO 
(Mestre Irineu)

Tudo, tudo deus me mostra
Para mim reconhecer
Tudo, tudo é verdade
Eu não posso me esquecer
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A minha Mãe que me ensina
Que me entrega este poder
Tomo conta e dou conta
E eu não posso me esquecer

Sigo a minha viagem
Dentro desta primozia
Tudo, tudo é verdade
No Reino da Soberania.

125 - AQUI ESTOU DIZENDO
(Mestre Irineu)

Aqui estou dizendo
Aqui estou cantando
Eu digo para todos 
Os hinos estão ensinando

Aqueles que compreenderem
E que quiser seguir comigo
Tendo fé e tendo amor 
Não deve encarar perigo

Sigo os meus passos em frente
Com alegria e com amor 
Porque Deus é soberano
E nesta firmeza estou

A Virgem Mãe é soberana
Foi Ela quem me ensinou
Ela me mandou pra cá
Para ser um professor
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Vamos seguir, vamos seguir
Vamos seguir vamos embora
Que nós somos filhos eternos
Filhos de Nossa Senhora.
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Anexo C

Hinos de Antônio Gomes
(segundo Adalia Granjeiro)

09 - O CHEFE QUE VEIO A TERRA
(Antônio Gomes)

O chefe que veio à terra
Como Mestre ensinador
Recebeu esta missão
Que a Virgem Mãe lhe entregou

Eu sigo nesta estrada
Que minha Mãe me mandou
Cumprindo esta missão
Do vosso filho Redentor

Todos devem aprender
E bem amar no coração
A doutrina de Jesus Cristo
Que é o dono desta missão

Jesus Cristo é meu Mestre
Foi ele quem me ensinou
Dai-me força e dai-me amor
Que vós é o meu professor.
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11 - A VIRGEM MÃE PURÍSSIMA
(Antônio Gomes)

A Virgem Mãe Puríssima
Mandou o Mestre aqui
E ele veio para nos ensinar
Com amor e com alegria
Todos nós devemos acompanhar

Acompanhemos meus irmãos
O nosso Mestre ensinador
Que ele veio para nos ensinar
E a Virgem Mãe foi quem nos mandou

Vamos todos com o nosso Mestre
Que nos mandou a nossa Mãe Divina
Com toda calma e muitos carinhos
A todos nós ele nos ensina

A nossa Mãe mandou nos ensinar
Que é para nos tirar do escuro
Que o Mestre que nos ensina
Já está dentro do seu apuro.
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14 - JESUS CRISTO REDENTOR 
(Antônio Gomes)

Jesus Cristo Redentor
É o dono destes ensinos
Mandou o nosso Mestre
Para seguir o seu destino

A Sempre Virgem Maria
Foi quem veio lhe acompanhar
Mandou o vosso filho
Para sempre nos guiar

Com prazer e alegria
Ele seguiu nesta linha
Muito alegre e satisfeito
Acompanhado com a Rainha

O nosso Mestre nos ensina
Para nós viver neste claro
Quem não quiser seguir
Ficará no desamparo.
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17 - A RAINHA AO NOSSO MESTRE
(Antônio Gomes)

A Rainha ao nosso Mestre
Ela entregou todo poder
Para ele nos dar a luz
Para nós se defender

Este poder quem mandou
Foi nosso Rei Onipotente
Para entregar ao nosso Mestre
Porque Ele é competente

Nós estava quase perdido
Nas trevas da escuridão
Com esta divina luz
Vamos sair das ilusões

Estamos dentro da batalha
E todos têm que guerrear
Encostado ao nosso Mestre
Nós temos que triunfar

Vamos todos meus irmãos
E não devemos esmorecer
Que o Mestre que nos ensina
Ele tem força e tem poder

Vamos enfrentar com coragem
Sem a nada nós temer
Porque Deus nos ajuda
E nós só temos que vencer.
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23 - ESSE MESTRE QUE ESTÁ AQUI
(Antônio Gomes)

Esse Mestre que está aqui
Entre nós ele é uma flor
Com todo poder na mão
De Jesus Cristo Redentor

Desde do seu nascimento
Que ele trouxe o seu valor
Com a Virgem Mãe Puríssima
Que o Divino Pai talhou

O Divino Pai foi quem deu
E não tem quem possa tomar
Mandou ele e seus irmãos
A São João festejar

A Virgem Mãe lhe deu o poder
E entregou vossa bandeira
E mandou ele nos dourar
Com vossas divinas estrelas

30 - RECEBEMOS COM AMOR 
(Antônio Gomes)

Recebemos com amor
O que o nosso Pai quiser nos dar
Que o nosso Mestre nos dá força
E nós temos que atravessar
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Nós devemos reparar
O filho da Virgem pura
Que ele sofreu por nós
Muitos golpes de amargura

Todos nós devemos ter
Esta consagração
Que ele foi para o vosso trono
E deixou o Mestre na missão

A todos nós ele ensina
Aprender a ter amor
Ter firmeza em Jesus Cristo
Que ele é o nosso Salvador

Jesus Cristo veio ao mundo
Terminou o que veio fazer
Entregou ao nosso Mestre
Ele tem o mesmo poder.

39 - ESTE REI QUE AQUI ESTÁ
(Antônio Gomes)

Este Rei que aqui está
Que o Divino Pai mandou
Ele veio para este mundo
Para ser o dominador

Mesmo assim eu dizendo
Ninguém quer acreditar
Que ele tem este poder
Deste globo governar
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Ele veio ser a baliza
Deste mundo de ilusão
Com o poder do Pai Eterno
Ele traz na palma da mão

Ele veio para ensinar
Neste mundo universal
Para todos nós trabalhar
Para a vida espiritual

Manda nós se corrigir
E ter toda consciência
Para ver o que nós precisa
Para a nossa existência

Quem não tiver consciência
Não pode ter lealdade
Em nada tem firmeza
E nunca fala a verdade

Nosso Rei onde reside
É num palácio de nobreza
Não tem com que se compare
Esta divina pureza

Para ir lá neste palácio
É com força superior
Isto eu digo é porque vi
Que o meu rei me amostrou

Eu nunca vi neste mundo
Tão importante tesouro
Aonde brilham todas estrelas
Bem chuviscada de ouro.
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Anexo D

Hinos da Missa

01 - SENHOR AMADO
(Germano Guilherme)

Para os tempos que estava no mundo
Mandaram te chamar
Na casa da Mãe Santíssima,
Para ti, para ti te apresentar.

Senhora Mãe Santíssima.
Eu vim me apresentar.
Atender Vosso chamado,
Que Vós me, que Vós me mandou chamar. 

Te apresenta ao nosso Pai,
Foi quem mandou te chamar.
Teu tempo completou,
Que é para ti, que é para ti te apresentar.

Oh! Meu Senhor Amado
Eu vim te apresentar
Atender Vosso chamado,
Que Vós me, que Vós me mandou chamar.
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Confessa os teus crimes
Do mundo de ilusão.
Que é para ver se eu posso,
Para ver se eu posso,
Para ver se eu posso dar o perdão.

Os tempos que estive no mundo,
De Vós Senhor nada me faltou.
Só eu tanto ofendi, tanto ofendi,
Tanto ofendi a Vós Senhor.

Os tempos que eu estive no mundo,
Com a proteção de Vós Senhor.
Só eu tanto ofendi, tanto ofendi,
Tanto ofendi a Vós Senhor.

Oh! Meu Senhor amado,
Soberanitíssimo Senhor.
Só eu tanto ofendi, tanto ofendi,
Tanto ofendi a Vós Senhor.
Só eu tanto ofendi, tanto ofendi
E me perdoai Senhor.

02 - DOIS DE NOVEMBRO
(Mestre Irineu)

A tua alma entrega a Deus
E o teu corpo à terra fria.
Jesus te acompanhe,
Junto com a Virgem Maria.
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Tu pedes aos teus amigos,
Pelo nome de Jesus,
Que te rezem umas preces,
Lá no pé da santa cruz.

Tantos anos que vivestes,
Agora vai te retirar.
Vai atender ao nosso pai,
Foi quem mandou te chamar.

Aqui achou, aqui deixou,
Levas contigo o amor.
As portas do céu se abrem,
Para quem for merecedor.

03 - ROGATIVO DOS MORTOS
(Mestre Irineu)

São doze horas da noite,
Meu irmão se mudou.
O sono da eternidade,
Deus do céu quem te chamou.

Uma hora da madrugada...
Duas horas da madrugada...
São três horas da madrugada...
Quatro horas da madrugada...
Cinco horas da manhã...
São seis horas da manhã...
São sete horas do dia...
São oito horas do dia...
São nove horas do dia...
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Tantos anos que vivestes,
No mundo da ilusão.
Eu rogo a Deus do céu,
Que te dê o santo perdão.

A divina estrela vem
Para ir te alumiar.
Eu rogo a Deus do céu
Que te bote em bom lugar.

A Virgem Senhora vem,
Para ir te acompanhar.
Eu rogo à Virgem Mãe,
Que te bote em bom lugar.

04 - MÃE CELESTIAL
(Mestre Irineu)

Eu peço e rogo, oh Mãe Celestial,
Que tudo enquanto eu tenho,
É Vós é quem me dá,
Oh! Mãe Celestial!

Eu peço e rogo, ao Pai Celestial,
Que tudo enquanto eu tenho,
É Vós é quem me dá,
Oh! Pai Celestial!

Eu peço e rogo,oh! Mãe Celestial,
Que me dê a salvação
E te bote em bom lugar,
Oh! Mãe Celestial!
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05 - EQUIÔR PAPAI ME CHAMA
(Mestre Irineu)

Equiôr Papai me chama,
Equiôr perante a si,
Equiôr Papai me diz,
Equiôr eu sou feliz.

Equiôr Mamãe me chama,
Equiôr Mamãe me dá,
Equiôr Mamãe me ensina,
Amar a quem eu devo amar.

Eu vivo neste mundo,
Com prazer e alegria.
Viva a Deus no Céu
E a Sempre Virgem Maria.
Jesus Cristo é o nosso Pai,
De grande consolação.
Ajudai-me neste mundo
E no outro a salvação.

06 - TODO MUNDO QUER SER FILHO
(Mestre Irineu)

Todo mundo quer ser filho,
De Deus da Criação.
Porque que tu te esqueces
De rezar para o teu irmão?
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Meu irmão que se mudou,
Saiu com alegria.
Eu rogo a Deus por ele
E à Sempre Virgem Maria. 

Jesus Cristo Redentor
Eu peço o meu perdão.
Que nunca mais hei de esquecer,
De rezar para o meu irmão.

Meu irmão que já saiu
Do mundo do pecado.
Eu rogo a Deus do Céu
Que ele seja perdoado.

07 - SENHORA MÃE SANTÍSSIMA
(Germano Guilherme)

Senhora Mãe Santíssima,
O Vosso Filho Ela mandou.
Esta na frente da estrada,
Para quem lhe acompanhar.

Para quem lhe acompanhar,
Com fé e alegria.
Para a Santíssima casa d’Ela,
Ela espera todo dia.

Ela espera todo dia,
O Divino Pai chamar.
Para a Santíssima casa d’Ela,
Todos filhos lá chegar.
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Todos filhos lá chegar
E Ela todos receber.
Para dar a Santa Gloria,
Aqueles que merecer.

08 - OH! MEU PAI ETERNO 
(João Pereira)

Oh! Meu Pai Eterno,
É Soberano Senhor.
É Rei no Céu e na Terra,
Um Pai Criador.

Oh! Virgem Mãe,
É Soberana Senhora.
Rainha no Céu e na Terra,
Oh! Mãe Criadora.

Oh! Meu Pai Eterno,
É Soberano Senhor.
Me perdoai os meus pecados,
Oh! Pai Criador. 

Oh! Virgem Mãe,
É Soberana Senhora.
Me perdoai as minhas culpas,
Óh! Mãe Poderosa.
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Oh! Meu Pai Eterno do Céu,
Jesus Cristo Salvador.
Nasceu de Maria Virgem,
Sofreu por Vosso Amor.

09 - DESPEDIDA
(Joaquim Português)

Me despeço meus irmãos,
Porque vou me apresentar.
Vou alegre e satisfeito,
Para meu Pai me consolar.

Eu vou com muita alegria,
Porque Mamãe me chamou.
Quem me deu esta verdade,
Foi o nosso Pai Criador.

Eu não posso Vos levar,
Porque não tenho Poder.
Para seguir a Verdade,
É preciso compreender.

Para não seguir a Verdade,
Não é preciso rezar.
Todos nós temos a certeza,
Deste mundo se ausentar.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   467 19/10/2011   18:06:37



468

10 - PISEI NA TERRA FRIA
(Mestre Irineu)

Pisei na terra fria,
Nela eu senti calor.
Ela é quem me dá o pão, 
A minha mãe que nos criou.

A minha Mãe que nos criou
E me dá todos ensinos.
A matéria eu entrego a Ela
E meu espírito ao Divino.

Do sangue das minhas veias
Eu fiz minha assinatura.
Meu espírito eu entrego a Deus
E o meu corpo a sepultura.

Meu corpo na sepultura,
Desprezado no relento.
Alguém fala em meu nome
Alguma vez, em pensamento.
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Anexo E

Hino nº 38 de Antonio Gomes

38 - A MINHA MÃE ME MANDOU
(Antônio Gomes - segundo Adélia Granjeiro)

A minha Mãe me mandou
Eu vim me apresentar
Para contar os meus crimes
A meu Príncipe Imperial

Ó meu Príncipe Imperial
Filho da Virgem Maria
Eu aqui a vós me entrego
Junto com minha família

Meu príncipe imperial
Vós é o rei de toda calma
Eu aqui a vós me entrego
O meu corpo e minha alma

Eu aqui em vossas mãos
Eu cheguei já quase morto
É vós mais meu Pai Divino
É quem nos dá todos confortos 

Ó meu Divino Pai
Soberano Criador
Vós perdoe os meus crimes
Por vosso divino amor
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Ó minha Virgem Mãe
É Mãe do meu coração
Vós perdoe os meus crimes
Ó Virgem da Conceição

O dono desta missão
É Jesus Cristo Redentor
Vós perdoe os meus crimes
Vós é o nosso Salvador

Meu príncipe a vós ofendi
Vós pode me castigar
Mas sempre eu peço a vós
Para nunca me desprezar

Vós tenha dó de mim
Neste mundo deserdado
Vós perdoe os meus crimes
Deste seu irmão errado

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

Eu rogo ao meu Pai Eterno
Para mim e os meus irmãos
Para todos nós se humilhar
Para vós abrir a sessão

A sessão estando fechada
Estamos fora do poder
Estamos dentro do clamor
Para todo mundo ver
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Assim mesmo é que eu quero
Que todos venham chegando
Para me dizer a verdade
Sempre aqui estou esperando

Aqueles que não temer
Da verdade me dizer
Estará junto comigo
Aqui dentro do poder

Tenho fé na Mãe Divina
Que agora eu tenho que seguir
Com meu Príncipe Imperial
O general que me trouxe aqui

Precisa ter amor
Para poder ter esta crença
Eu quero que todos tragam
Consigo esta consciência

Quem quiser estar comigo
Aqui dentro da sessão
Precisa todos saber
Dar valor a seu irmão.
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Anexo F

Hinos do Cruzeiro
(segundo Percília Ribeiro)

01 - LUA BRANCA 
(Mestre Irineu)

Deus te salve oh! Lua branca,
Da luz tão prateada!
Tu sois minha protetora,
De Deus tu sois estimada.

Oh! Mãe Divina do coração,
Lá nas alturas onde está
Minha Mãe, lá no céu,
Dai-me o perdão.

Das flores do meu país
Tu sois a mais delicada.
De todo meu coração,
Tu sois de Deus estimada.

Oh! Mãe Divina do coração,
Lá nas alturas onde está
Minha Mãe, lá no céu,
Dai-me o perdão.
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Tu sois a flor mais bela
Aonde Deus pôs a mão.
Tu sois minha advogada,
Oh! Virgem da Conceição

Oh! Mãe Divina do coração,
Lá nas alturas onde está
Minha Mãe, lá no céu,
Dai-me o perdão.

Estrela do universo
Que me parece um jardim,
Assim como sois brilhante,
Quero que brilhes a mim.

Oh! Mãe Divina do coração,
Lá nas alturas onde está!
Minha Mãe, lá no céu,
Dai-me o perdão.

02 - TUPERCI
(Mestre Irineu)

Tuperci não me conheces,
Tu não sabes me apreciar,
Tu não sabes me compreender,
A minha flor cor de Jaci.
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03 - RIPI
(Mestre Irineu)

Ripi, Ripi, Ripi,
Ripi, Ripi Iaiá.
Se você não queria
Para que veio me enganar.

04 - FORMOSA
(Mestre Irineu)

Formosa, formosa, formosa,
É bem formosa.

Formosa é bem formosa.
Tarumim, tu sois formosa.
Formosa é bem formosa.

Formosa, formosa, formosa,
É bem formosa.

Tarumim estou com sede,
Tarumim, tu me dá água,
Tarumim, tu sois Mãe d’água,
Tarumim, tu sois formosa.

Formosa, formosa,
É bem formosa.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   474 19/10/2011   18:06:38



475

Formosa é bem formosa.
Tarumim, tu sois formosa.
Formosa, é bem formosa.
Formosa, formosa, 
Formosa é bem formosa.

05 - REFEIÇÃO 
(Mestre Irineu)

(antes da refeição)

Papai do céu do coração
Que hoje neste dia 
É quem dá o nosso pão
Graças a mamãe
Mamãe do céu do coração
Que hoje neste dia 
É quem dá o nosso pão
Louvado seja Deus

(após a refeição)

Papai do céu do coração
Que hoje neste dia 
Foi quem deu o nosso pão
Graças a mamãe
Mamãe do céu do coração
Que hoje neste dia 
Foi quem deu o nosso pão
Louvado seja Deus
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Anexo G

Estatuto do Centro de Iluminação  
Cristã Luz Universal

(segundo transcrição datilorafada em posse de Daniel Serra)

ESTATUTO DO CENTRO DE ILUMINAÇÃO CRISTÃ LUZ 
UNIVERSAL. RIO BRANCO – ACRE. CAPÍTULO I - Seus Objetivos, 
Sede, Funcionalidade e Ordenação; Art. 1º Ao impulso de altos propósitos 
e sob os auspícios da Ss. Trindade é promulgado o Centro de Iluminação 
Cristã Luz Universal (CICLU) na localidade Alto Santo, sito à colônia 
“Francisco Custodio Freire” – Rio Branco, capital do Acre, cuja entidade, 
remanescente de sua anterior denominação de Centro Livre, é perdurável 
e autônoma com função cristã, social, cultural e cívica em base jurídica, 
responsável por suas diretrizes de caráter privado, tendo por fins: I. O culto 
a Deus em espírito é em verdade sob o ritualismo especifico de Ecletismo 
Evolutivo emergido segundo o critério de seus fundamentos, o qual tem 
por limites: (a)o Cristianismo e a fé evocados por seus membros partindo 
das lições em Filipenses 3:18-19 e 1º Coríntios 1:18, que consagram o 
grande símbolo de Cristo o Criador; simbolizando a segunda: (b) 
a integração dos vinculados à SS. Trindade mediante aliança celebrada nas 
visões e revelações: simbolizando a terceira: (c)a fortaleza dos membros na 
doutrina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. I. O congraçamento de pes-
soas de varias denominações cristã, sem distinção de sexo, raça, cor, posição 
social ou classe. O bem-estar de seus membros, constando de instrução: (a)
moral (b)cultural (c)religiosa (d)cívica e do (e)estado de graça que Deus 
confere a seus ungidos e agraciados. IV. A segurança de instituição e vigên-
cia de seu estatuto na forma do art. 153, 1º, 5º, 6º, 8º e 28º da Consti-
tuição Brasileira e das Sagradas Escrituras. Art. 2º A esta entidade com a 
sigla o nome acima é conferida a seguinte hermenêutica: (a)Centro, repre-
sentado o ambiente e a composição humana; (b)De Iluminação Cristã, 
designado a centelha divina e o caráter cristão a brilhar nos ensinos e instru-
ção em especial a consciência de seus membros e adeptos, Luz Universal, 
isto é, a Luz Suprema, o Trino e Uno Ser Divino Pai Filho e Espírito Santo. 
Art. 3º Encerrado o ritualismo o nome místico de Ecletismo Evolutivo tem 
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o mesmo objetivo a colimar a razão de sua procedência e a personificação 
de seus foros docentes para a instituição no alcance a seus direios na forma 
do art. 180 da Constituição vigente e cumprimento às leis e aos princípios 
que dela promanam. CAPITULO II - Art. 4º Dos sentimentos e atributos 
à este assoalhados: (a)o amor (b)a igualdade (c)a justiça (d)a harmonia (e) 
a verdade, tem entre outros, caráter coexistente de par com a dignidade e 
disposição moral de cada membro, graças ao que cada comunhão com N. 
S. Jesus Cristo pelo “santo daime” lhe será facultada, bem como os congre-
gantes que tem por ordenança a mesma fé serão portanto defendidos na 
sua pratica cristã, se destacando o lema por; I- Ideais nobres e; II- Deter-
minantes; III- A elevação de espírito e IV- A rejeição de espíritos vulnerá-
veis aos princípios cristãos nas Sagradas Escrituras, mediante o que a ação 
liberal expressa ao livre arbítrio dos adeptos e estranhos, não alcançará: (a) 
os amorfos (b)os ateus (c)os anticristãos (d)os marcadamente incrédulos 
(e)os energúmenos (f)os agnóstico. CAPITULO III - Disciplina Cristã - 
Art. 5º Reservando-se ao direito de abster-se às heresias do anticristo, não 
terá entidade: I Ensino ou pratica na forma expressa, em Malaquias 3:5-6; 
Isaias 8:19 e semelhantes das Sagradas Escrituras: II Nem encenações mer-
cenária de estranhos ou adeptos que não proclamarem N. S. o Deus Filho 
e trino por desconhecimento ou estagnados do primarismo farisaico, nem 
qualquer outra forma escariotista, evitando-se contendas e ameaças que 
ofendam às funções ou o caráter pessoal e doutrinário de estranhos opos-
tos, resguardando-se assim. (a)o mandamento hiperbólico de amar aos 
contrários por Cristo ensinando em S. Lucas 6:27-35; S. Mateus 5-47 e 
Romanos 12:14-21 e (b)a liberdade pessoal de culto expressa no Código 
Penal, arts. 147 e 196, incisos I e III e na Constituição vigente § 8º e ca-
pitulo IV – Das Garantias Individuais. § 1º Por outro lado a abstenção em 
completar tais oponentes. I – “Porque se alguém não traz a doutrina de 
Cristo, não se deve recebê-lo nem tampouco saudá-lo para não comparti-
lhar das suas más obras (2º S. João 1:10-13); II – “Porque ninguém pode 
por outro fundamento alem do que já está posto, o qual é Jesus Cristo (1º 
Coríntios 3:11); III – “Porque muitos virão em nome de Cristo e engana-
rão a muitos ( S. Marcos 13:5; S. Mateus 24:5 e S, Lucas 21:8). § 2º  
A inobservância desta norma comprometerá a entidade ante a Constituição 
predispondo-a à perda das garantias e prerrogativas expressas por lei e  
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internamente implicará em medidas que vão da perda das funções à invali-
dade dos direitos dos membros previstos no estatuto. CAPITULO IV - 
Características Ecléticas - Art. 6º Não vestindo a entidade doutrina com 
padronagem sua nem cingida a formalismo, é entrando regida por uma 
concepção liberal em aspectos, todavia conservando o essencial e a nature-
za das são doutrinas com incursões na magia divina e nas santas Escrituras, 
constando de: a)ensino e revelações propulsores de encontro a soluções de 
problemas; (b)o alcance a horizontes novos pela abertura dos arcanos as-
trais, desvendando enigmas e mistérios no labirinto do desconhecido, con-
tribuindo para: I- A promoção das criaturas às suas respectivas doutrinas; 
II- Ajuda no possível a estancar a ignorância religiosa; (a)estoicamente obe-
dientes ao Apocalipse 3:19 e semelhantes em que Cristto disciplina aos que 
ama para galardão ou glória com estes nos céus ou: (b)na forma fraterna do 
cap. 6 e versículo 2 de Gálatas,conforme os pendentes; III- Incentivo à 
evolução e aos requisitos a cristãos e a cidadãos, gradativamente; IV- Abs-
tenção de elementos doutrinários não construtivos ao bem da entidade.
CAPITULO V- Apologia à Bendita Virgem e à SS. Trindade - Art. 7º 
Ajustada à pragmática do culto, alinha-se a exegese à Virgem Santíssima e 
ao excelso e Trino Ser Supremo, aos quais não é licito tornar-se em repúdio 
ao impulso de falso princípios e ao talante de contradições levianas, emitar-
-se de nossos conceitos. Art. 8º Se considerando ter ela a primazia que 
apregoam as multidões que a veneram e os méritos a que faz jus a honraria 
que lhe tributam todas às gerações (S. Lucas 1:48-49) é tropeçar em erro 
não conhecer a mística divina e macular lhe o quilates com sentido mera-
mente humano, querer ofuscar-lhe as “grande coisas” (bengnidade, méri-
tos, etc.) que o Salvador lhe salvara posta em privilegio. § 1º Por mais não 
diz a Bíblia os filhos de Maria e nem que ela os teve além do Verbo, sendo 
os irmãos de Jesus em sentido místico e na fé sem agnação portanto con-
forme o apóstolo Paulo gerou também o seu filho Onésimo (epístola à Fi-
lémon 1:10) e o mesmo que Jesus Cristo emprega em S. Marcos 10:20-30 
com vista aos irmãos e filhos para os que o seguirem, bem assim Jesus com 
a natureza divina(primeiro plano), jamais admitiu fosse ela sua mãe carnal 
e sim a genitora da humanidade em sentido místico, tornando-a por mãe 
do apóstolo João e a este por seu filho como expressão do gênero humano 
(S. João 21:21-27), cujo simbolismo depois consolidou até a sua volta ao 
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grande juízo (S. João 21:21-23), portanto a medianeira entre Cristo a Hu-
manidade e Pai. Art. 9º Avulta que os irmãos de Jesus em sentido sangüí-
neo, é mero engano pois os dois irmãos Tiago 1º e João, são filhos de 
Zebedeu e Tiago menor, filho de Alfeu (S. Mateus 10:2-4; S. Lucas 6:14-
16; Atos 1:13 e S. Judas 1:1 e quanto ao esposo da Virgem não tê-la infa-
mado (S. Mateus 1:19) por amor fraterno, só a conheceu depois pelas 
provas em contrário (pureza, santidade, excelência e fins) plenamente sal-
vas na eleita de Deus, portanto, não diz o texto ter o patriarca a conheci-
mento maritalmente, sendo Jesus em sentido humano, o primeiro e o úni-
co Filho Virgem. Art. 10º Dealbando a verdade, não era concebível à Alma 
do Ser Supremo fica restrita aqueles templo corpóreo, devestida apenas da 
natureza humana (segundo plano) inferior aos do anjos “por causa da pai-
xão da morte a que sujeitara-se” (Hebreus 2:7-9) e da Virgem alijasse as 
“grandes coisas”, transformando em instintos carnais os privilégios da pre-
destinada, invalidando-lhe a pureza inerente a sua alma no céu criada qual 
potestade para aquele grande evento, parecendo oculto este principio ape-
nas ao entendimento vulgar dos que ao curso de juízo mercenários meca-
nizando as idéias por uma concepção espúria, menos para os afeitos ao 
exame racional e lógico das visões e das Sagradas Escrituras em realidade e 
consciência. Art. 11º Levando apologia ao principio teológico é valido o 
critério de a Virgem em segundo plano (natureza humana cristã) se consti-
tuir a mãe do verbo correspondendo a mãe de Deus posto que ele chama 
as coisas que não são como se já existissem (Romanos 4:17) e porque para 
ele nada é impossível (S. Lucas 1:37 e S. Marcos 10:27), e qual é glorifica-
do pelo Filho e este por ele antes que o mundo por este fosse criado (S. 
João 1:1-4 e Hebreus 1:2 ), o qual voltou à glória tanto mais excelente que 
a dos anjos (Hebreus 1:4), portanto o Pai e o Filho a eles se superam e pelo 
pai e o Filho serem um só Ser Supremo (S. João 10:30), sendo Jesus, por 
isso, o Caminho, a Verdade e a Vida e quem a ele chegue desde já está 
vendo o Pai e já o ter visto, pois quem vê a Jesus está vendo é o Pai porque 
ele está no Pai e este nele (S. João 12:44-45 e 14:6-11), o qual com dupla 
natureza divina e humana, com esta deu-se ao martírio e à morte e com a 
primeira conservou a divindade, tendo assim a vida por se mesmo, por cujo 
principio que recebe o Filho está recebendo é o Pai e quem a este recebe 
está recebendo é o Filho (S. Mateus 10:40), bem como todos que honra-
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rem a Cristo estão honrando ao Pai e todos aquele que assim não honra ao 
Filho, está desonrando é o Pai o qual passou ao Filho o julgamento (S. 
João 5:22-23), portanto tudo o Pai passou ao Filho, o qual é a imagem do 
Deus invisível (Colossenses1:15) e ninguém o conhece senão o Pai e a este 
senão o Filho e aquele a quem ele quer revelar (S. Lucas 11:27) envolven-
do este critério a indivisível dualidade, de cujo principio procede o Espírito 
santo, formando com o Pai e o Filho a SS Trindade, a qual dá testemunho 
do Espírito, da água e do Sangue que nos céus e na terra são um só Ser 
Supremo (1ª S. João 5:7-8). Art. 12º Segue-se que negando o Filho está 
negando o pai e é do anticristo e todo aquele que proclama Jesus Cristo, 
este é do pai e tem a vida eterna (1ª S. João 22-25) tendo a se conhecer 
que o Pai está no Verbo e este Nele não como as potestades e os espíritos 
que nos céus vivem nem como os que hão de voltar mas porque no princi-
pio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as 
coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele 
(S. João 1:1-4 e Hebreus 1:2 supracitados), pelo que não houve e nem 
haverá outros deuses nem há outro Salvador senão Ele (Isaias 43:10). Art. 
13º Sabendo-se que todo principio foram os céus (2º S. Pedro 3:5) e que 
imprimiu o Pai à sua natureza e divindade o nome Filho (Salmos 2:7; Atos 
12:33 e Hebreus 1:5 e 5:5) é em outros termos “o Mistério que esteve 
oculto desde todos os séculos e em todos as gerações e que agora foi ma-
nifesto aos seus santos, aos quais quis Deus fazer conhecer as riquezas da 
glória deste Mistério entre os gentios que é Jesus para conhecimento do 
Mistério de Deus-Cristo” (Colossenses 1:26 e 2:22), cuja analogia em Je-
remias 31:31-34 é Jesus Cristo a Aliança prometida em que o pai se mos-
trará a todos, daí ser o Pai a cabeça de Cristo (1ª Coríntios 11:3) e nin-
guém ter visto o Pai senão o que de Deus é a essência que em outro termos 
é o Filho (S. João 1:18 e 6:46 e Timóteo 6:16). Art. 14º Levando o con-
texto é o Pai maior que o Filho no direito de a este passar todo poder nos 
céus e na terra (S. Mateus 11:27 e S Lucas 10:22) posto que o Verbo Alma 
e Natureza do Pai não se engrandece por se mesmo (S. João 8:54) mas a 
ele se iguala (S. João 13:16) e porque Jesus com a natureza humana baixa-
ra-se em relação ao Pai. § 1º Não obstante, este ordena aos anjos adoração 
a Jesus Cristo e a este diz: “ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos 
séculos, por isso Deus o teu Deus te ungiu” (Hebreus 1:6-9), cujo princi-
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pio em Romanos 9-5 é análogo em que Cristo é o Deus sobre todas as 
coisas, se constituindo assim o grande poder que converte o impossível ao 
concebível na mística divina, sem o que a sabedoria suprema seria insusten-
tável. Art. 15º Sabendo-se que é Jesus Cristo antes de todas as coisas que 
por ele subsistem (Colossenses 1:17), retornou aos céus com as naturezas 
divinas e humana (segunda a natureza) como se infere dos evangelhos ao 
Apocalipse e é o nosso Deus e Pai (2ª Tessanolicenses 2:16); nosso Deus é 
salvador (2ª S. Pedro 1:1); verdadeiro Deus é a vida eterna (1ª S. João 
5:20); é finalmente o Maravilhoso, Conselheiro Deus forte e Pai da eterni-
dade (Isaias 9:5); o Alfa e o Omega, o começo e o fim de todas as coisas, o 
Deus de todos que venceram e o templo celestial (Apocalipse 1:8; 21:6 e 
22) justificando assim ser Ele verdadeiramente o Pai e o Espírito Santo na 
Trindade e Unidade pela essência e natureza divina e humana, esta ultima 
enfatizada pela Bíblia para que a adoração, louvor, honra e gloria a Ele 
tributadas não seja uma impostura divina mas a livre expressão do arbítrio 
humano ao seu querer supremo conforme determina o Pai para as criatu-
ras. CAPITULO VI- Caráter Teórico- Art. 16º Imprimindo a este: I- A 
vocação e a prática II- A livre manifestação do raciocínio e liberdade regido 
pelo: (a)livre arbítrio alternadamente ao (b)determinismo, é esquadrinha-
do na reflexão: I- O comportamento individual e traçadas as normas do 
sistema com ressalva às leis de causas e efeitos e. II- manifesto em suma os 
atributos da alma. § 1º pelo determinismo são condicionadas as leis que 
regem: (a)os acordes das junções em idéias e transformações reguladoras 
do pensamento comunitário. (b)as ações e causas a que subordinam-se suas 
funções e a seqüência de fatos oriundos do poder supremo. § único. O 
outro fato é a intervenção divina que faz compreender a sua vontade e que 
vai alem dos limites humanos, os quais são por assim dizer os limites de 
Deus, refratários e irrevogáveis. CAPITULO VII- A Polideliça e suas Qua-
lidades- Art. 17º Passando ao primado dos mistérios,destaca este capitulo 
a atuação das plantas sagradas jagube e mescla, de cuja seiva vem a polide-
liça, designado genérico vertido do prefixo grego “poly” = excelente e do 
substantivo latino “delicia” aportuguesado sinteticamente, cuja neologia 
provem de ayahuasca convencionada em “santo daime’ pela luz dos misté-
rios que encerra e a maneira de pedir-se, projetando a abstração do espírito 
simultaneamente em cautério e épula, a odisséia do mundo invisível em 
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realidade passada, presente e futura: I- O simbolismo das visões e suas rela-
tividade; II- A elevação de espírito; III- A inspiração da alma; IV- A luz 
divina; V- As vibrações; VI- As comunicações ou revelações; VII- A ilumi-
nação da consciência por cujo alcance a prefigurações do Espírito Santo se 
projeta conforme Deus prometera até ao grande juízo ( Joel 3:1-5 e Atos 
2:17-21), ao influxo do ego impondo ele a fé e não as concedendo a titulo 
de meta ilusão nem a quem dela duvide o alcance do alvo desejado  
(S. Marcos 11:22-23 e S. Mateus 21:21-22). § único Cósmicos destes 
princípios, cada obreiro irá se evoluindo à proporção que os fundamentos 
e os mistérios lhes sejam revelados sem pretensão a conhecimentos que 
ainda lhes sejam vedados mas buscando sempre o aprimoramento dos valo-
res humanos e os atributos da alma, convenientemente. CAPITULO VIII- 
Normas Cristãs e Cívicas- Art. 18º Consolidados os fundamentos da Or-
dem na constituição evangélica suas bases se erguem na disciplina cristã 
consagrando seus filiados seus foros de obreiros a margem de erosão vicio-
sa, tendo o Centro por norma não facultar o uso da polideliça aos a que a 
titulo religioso se apresentarem idôneos mas ao corrente da pratica atenta-
rem contra aos dispositivos da lei, cujos os viciados queiram burlar o crité-
rio da entidade e sem ilações confundirem os efeitos traumáticos ou a crise 
por que passa o espírito em depuração por estes agentes e incidem a estes 
princípios, serão proscritos da comunidade e entregue as autoridades para 
conseqüentes disciplina. § 1º Por outro lado, apta a instituição a admitir 
para higiene mental e cunho educativo na forma da lei os: (a)intempestivos 
(b)desvairados (c)paranóicos (d)procazes (e)retardados (f)protervos (g)sa-
lazes (h)rufiões ou afins como viabilidade ou não de recuperação moral e 
mental, pelos quais assinarão seus responsáveis um termo condicional ao 
regulamento do Centro e serão mantidos em observação pelo tempo ne-
cessário ao equilíbrio mental ou moral ou ao resultado negativo, colabo-
rando assim a entidade com: I- Os poderes públicos no aprimoramento dos 
valores humanos e com: II- As doutrinas legais constituídas. § único Quan-
do aos que preenchem os requisitos morais prescritos, não se fará restrição 
desta espécie, se empenhando a direção em mostrar-lhes o retrato fiel deste 
colírio portador da magia divina concorde com o Apocalipse, cap. 3; e ver-
sículo 18 e dissecadas que foram as tergificações quando há entorpecente e 
dirimida a censura, cujas provas se esbaldam mediante análise química de 
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laboratório efetuada e mencionada em anexos. CAPITULO IX- Moral e 
Profilaxia- Art. 19º Capitulando pela moral e a saúde da agremiação, a 
todos é vedado na forma da alínea “b” e art. 8 da Constituição e decreto-lei 
159 e art. 281 do Código Penal e afins , o uso ou o trafico dos inebriantes, 
refutando-se: (a)a morfina (b)a heroína (c)a cocaína (d)maconha (e)a ma-
rijuana (f)a cachaça (g)o LSD e outros também de efeitos deletério incom-
patíveis com a dignidade  humana, os quais obscureçam a consciência e os 
sentimentos nobres levando à perversão e o fatalismo suas vitimas na anciã 
insopitável de alegrias fortuitas e degradações. § único Requisitar-se na 
insensatez da liberação e tripudiar as finalidades da alma é mergulhar o ego 
em panancéia de ilusões e atos que avitam a integridade moral e compro-
metem a saúde e a personalidade, levando suas vitimas ao escravismo vicio-
so e ao fim contristador expresso em 1º Coríntios 6:10 e afins, cujo viciado 
não entrarão no reino dos céus. CAPITULO X- Caráter Pátio e Altruísti-
co- Art. 20º Feitos archotes desta luz sublime, tem os ecléticos por alvo 
também a evocação dos valores pátrios. § 1º Daí o ter assento no estatuto 
e a devida aplicação o reconhecimento e o tributo à Pátria a qual não é: I- 
Monopólio II- Formalismo ou seita mas ao invés é justamente: (a)o céu e 
o solo (b)a tradição e o regime (c)a coletividade e os costumes (d)a liber-
dade e o folclore (e)o idioma e o ensino (f)as leis e a justiça, cuja orgânica 
este grêmio rende homenagem compartilhado dos; I- Sacrifícios II- Ale-
grias coletivas e III- Ajudam a contornar situações. § 2º Fazendo-se instin-
tiva a harmonia da classe, ela tende alegrar-se amando sincera e fraternal-
mente uns aos outros com naturalidade e simplicidade, espiritualmente 
confinados à periferia, do Centro, sem pretensão nem prepotência interna 
e externamente para com os estranhos, todavia se abstendo ao uso do mes-
mo veiculo nas entidades congêneres em defesa à tradição do CICLU e 
respeito às mesmas. § 3º A revelia a esta norma implica em suspensão que 
vai de 3 a 6 meses ou da suspensão do “daime” ao infrator por igual perío-
do e nas reincidências será dobrada a penalidade, com atenuante com caso 
especiais e se as circunstâncias forem ponderadas pelo Mestre Imperador.  
§ 4º Inspirada neste propósito, promoverá a entidade a igualdade com as 
congêneres sem competir contra mesmas usurpa-lhe, os direitos para que o 
êxito as bafeje igualmente, bem como ajuda no possível, conforme o cará-
ter doutrinário que as definam e os pendentes. CAPITULO XI- Composi-

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   483 19/10/2011   18:06:39



484

ção Religiosa e Social- Art. 21º O Centro de Iluminação Cristã Luz Uni-
versal, cuja a estrutura se efetua religiosa e social terá por órgãos distintos: 
O Conselho Superior e o Conselho Comunitário, compondo-se o 1º dos 
titulares: I- Mestre Imperador II- Mestre Imediato III- Conselheiros IV- 
Conciliares, estas nas categorias de provectos, nocivos, leigos, beneméritos 
e beneméritos-provectos. CAPITULO XII- Títulos e Deveres do Mestre 
Imperador- Art. 22º Investindo de poder discricionário, terá este por títu-
los e deveres: (a)Um passado digno, pleno de méritos espirituais a que fa-
çam jus a sua honrabilidade; (b)Primar com a irmandade pelos deveres 
pátrios em resguardo à Constituição Brasileira e às Leis vigentes; (c)Ter as 
Sagradas Escrituras e a Luz do Daime por princípios cristãos de seu apos-
tolado, pelas quais exerça a plenitude e a fidelidade de suas funções.§ único 
Regendo-se pelo critério que imprimir a sua alçada: I- Manterá sua investi-
dura como Imperador vitalício legitimado os seus direitos pelos quais pro-
verá o veiculo divino do “santo daime” para seus usuários e procederá; II- 
A equiparação e padronização do CICLU ao CECLU em Porto Velho; 
III- Fará sempre que oportuno averiguar a eleviação da irmandade, tendo 
em vista o art. 1º, inciso III e suas alíneas do presente estatuto; IV- Norte-
ará suas diretrizes e base conforme seu elevado censo e probidade. CAPI-
TULO XIII- Atributos e Direitos do M. Imperador- Art. 23º Exercendo 
seu domínio com supremacia, lhe será facultado: a)Aplicar medidas disci-
plinares quando lhe aparecer viáveis; (b)Consultar e ser consultado; (c)
Apreciar matérias que subam à sua apreciação; (d)Aprovar ou refutar pro-
jetos, medidas e empreendimentos concernentes à instituição; (e)Justificar 
as medidas de seu critério, sempre que oportuno; (f)Eximir-se de qualquer 
omissão que possa lhe ocorrer por motivos alheiros a sua vontade; (g)Abs-
tenção de contribuição financeira para com a entidade; (h)Auxílio financei-
ro para provimento ao “santo daime”; (i)Designar, quando oportuno, seu 
representante junto às Igrejas Cristãs em solenidade, contaves e afins, coor-
denando relações entre o Ecletismo e as mesmas; (j)Entrar em recesso 
quando lhe aprouver ou por circunstancia especial; (k)Salvaguardar a enti-
dade ante as heresias e falsos princípios que exprobam a bendita Virgem, as 
Sagradas Escrituras, a SS. Trindade e os fundamentos especificamente cris-
tãos; (l)Nomear e mudar os titulares de ambos os Conselhos em suas res-
pectivas funções na forma regulamentar ou mantê-los por conveniência de 
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par com a aprovação da assembléia; (m)Ser agraciado com os distintivos e 
símbolos da entidade bem assim ser contemplado por outros direitos, con-
forme sejam, não previsto no estatuto. CAPITULO XIV- Títulos e Deve-
res do Mestre Imediato- Art. 24º Possuidor de virtudes e vida exemplar a 
este incumbirá: (a) Cumprir e fazer cumprir as funções estatutárias e a cujo 
critério imprimir suas diretrizes realizando as sessões normais e extras de 
concentração e as instruções seguidas sempre de ritual cristão; (b)Dimen-
sionar medidas que promovam o fortalecimento da instituição e condições 
de propriedade: (c)Primar com a irmandade pelo disposto no art. 86 da 
Constituição vigente e no que a mais lhe seja ela atinente; (d)Com a apro-
vação do Imperador, consignar o templo e suas dependências para: I- Con-
ferencias, santas missas, cultos clericais ou evangélicos, cuja ação não con-
traste os princípios estabelecidos pela entidade; II- Abrir os egressos de 
entidades congêneres, cujo desligamento esteja plenamente consumado e 
que busquem se evoluir dos princípios cristãos exarados pela entidade; (e)
Proceder a aplicação do “santo daime” aos dotados de estado volitivo e 
abster-se da aplicação do mesmo aos acometidos de estado abúlico ou por 
circunstancia especial; (f)Doutrinalmente, empregar seus requisitos de ma-
neira clara e acessível, partindo dos pontos mais elementares preliminar-
mente conforme I Coríntios 3:1-2 e a seguir, promover; I- A elevação do 
ensino, a cujo foro repassem os princípios da SS. Trindade e Unidade de 
Deus; II- A salvaguarda à teoria criacionista em diversificação à evolucionis-
ta; III- A reformulação das instruções que o critério indique o desuso ou 
agiortamento nos pontos a obliterar; IV- Em padrão mais elevado alcantilar 
posteriormente o culto aos os obreiros à proporção que os mesmos se tor-
narem espiritualmente mais fortalecidos e mais elevados, todavia em mol-
des que promanem condições a um Cristianismo sem fronteiras inspirando 
no ideal de liberdade solidariedade-unidade (art. 176 da Constituição vi-
gente). (g)Incentivo à lealdade, ao congraçamento e à fraternidade , infle-
tindo o separativismo e preconceitos doutrinários, racista ou de cor para o 
bem comum e a salubridade espiritual da unidade: (h)Correção aos desali-
nhos e incidências passiveis de repressão; (i)De forma elucidante procura 
eliminar da classe os erros e enganos provindo de doutrinas não-cristãs e 
falsos princípios, tendo presente de que quem em Cristo confia não será 
confundido mas importando a vigilância que ele determina; (j)Para melhor 
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índice evolutivo da classe, examinar sempre que oportuno o teor das visões 
e dos mistérios nelas contidos e nas Sagradas Escrituras; (k)Instruir a classe 
como empregar humanamente o carisma e as forças divinas consignadas 
por N. S. Jesus Cristo, de efeitos benéficos e verdadeiros; ( l)A disciplina 
(penalidades em que suas especificações) conforme os ditames do Mestre 
Imperador; § único. No âmbito em que mais diretamente possa incidir a 
sua alçada, resolvera ao seu critério e autorização do Mestre Imperador sem 
opção da classe, conforme os ditames regulados e a natureza das circuns-
tâncias. CAPITULO XV- Títulos e Deveres do Conselheiro- Art.25º Im-
primindo em seu domínio espiritualidade e cultivo pautar-se-á:(a) Na for-
ma expressa em S. Tiago cap. 1:4-6, cap. 3:13-18; Romanos cap. 12:7-8; 
Cap. 13:7; 1ª S. Pedro; cap. 2:13-15 e 2ª S. Pedro cap. 1:5-10, cujo apa-
nágio tenham reflexos para a comunidade; (b)Afeitos aos lineares ecléticos, 
inferir deduções à conceituação doutrinaria, em cujo padrões aflorem suas 
qualidades eméritas; (c)Conduzir-se em caráter igualitário nivelando à clas-
se e aos Mestres em tudo que concerne os princípios sociais, morais, cultu-
rais, religiosos e afins prescrito, ressalvando-se suas funções; (d)Assessorar 
o Mestre Imediato nas dissertações à conceituação doutrinaria em cujo 
padrões afins a que for mister e substituí-lo em suas eventuais ausências; (e)
Envidar esforços no desembaraços de problemas, conjunturas e afins a que 
possa se prender a entidade, tudo fazendo o alcance para que a fé cristã sob 
seus matizes encontre no ativismo eclético sua verdadeira imagem com 
vista ao âmbito interno; (f) Ajudar a conformar as dissenções, digressões, 
invectivas e dislates que por acaso se façam internamente ou venham a en-
tidade a se defrontar; (g)Aquilatar os membros a desfabular as inverdades 
que por acaso aviltarem a dinâmica centrista; (h)Cultuar o mérito das Sa-
gradas Escrituras e seus derivados em prol da fé cristã, por cujo descortino 
possa elevar o mérito da entidade e sanar as discrepâncias de ordem doutri-
naria que por acaso se façam no seio da classe ou ferir os princípios cristãos: 
( i)Endossar medidas que levem a pujança os padrões da Ordem e seu res-
tabelecimento nos desgastes e crise, se isso ocorrer; (j)Auscultar seus com-
pares na apreensões, expectativas e casos excepcionais de ordem legal;(k)
Fazer que os dispositivos que regulam a vigência estatutárias sejam por seus 
membros bem definidos e se ajustem às peculiaridades que integram seus 
objetivos; (l)Colimar em acertos as necessidades, contingências, utilidades, 
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conveniências, viabilidades e insolvências atinentes à instituição; (m)Rei-
vindicar com o Dignatário e o Presidente, quando for o caso, medidas de 
amparo dos poderes públicos para a mesma e devotar-se ao desembaraço 
de qualquer pendente; (n)Ater-se à divulgação de trabalhos culturais, dou-
trinários e afins que visem pôr a entidade em evidência e a salvo de compli-
cações com que tentem solapar sua estrutura. CAPITULO XVI- Títulos e 
Deveres da Classe em Geral- Art. 26º Atuando livremente na agremiação 
com os requisitos prescritos, as categorias ou classes conjuntamente deno-
minados de Conciliares (art. 20 e seus incisos) constarão de; I- Provectos, 
os filiados cuja elevação e discernimentos das visões corram de par com os 
da Sagradas Escrituras e conhecimentos teológico da doutrina cristã e os 
demais princípios exarados; II- Noviços, os que mesmo radicados ao Cen-
tro não possam ainda auferir os títulos cabíveis apenas aos primeiros; III-
Leigos, os que mesmo radicados ao Centro seus graus estejam em desnível 
com os provectos e desobrigados de afinidades e deveres que só aos primei-
ros e aos segundos comportarão; IV-Beneméritos, Os que duram 10 anos 
prestarem ao Centro serviços relevante ou que uma só vez contribuírem 
com vultosa importância para a entidade, cuja abnegação e altruismo pos-
sam superar as deficiências comuns; V-Beneméritos-provectos, os que pe-
los requisitos prescritos possam reunir ambos estes títulos; Art. 27º Cons-
tituindo cada membro um soldado das milícias cristãs (1º Timoteo 7:3-4) 
deverão todos reger-se pelas seguintes normas exageradas. (a)Pautar-se 
condignamente nas seções e trabalhos de qualquer teor; (b)Não incidir em 
atividades ilícitas internas ou externamente; (c)Primar pelos deveres pá-
trios, às leis vigentes e à Constituição Brasileira em seu art. 86 e os demais 
a que estejam sujeitos (art. 21 e línea “b” do estatuto); (d)Internamente 
não ferir ação política e inclusive respeitar a seus lideres; (e)Com exceção 
dos leigos, prestar fidelidade à instituição e colaborar para sua perfeita fun-
cionalidade; (f)Respeitar seus compares e superiores e a este ater-se às deli-
berações; (g)Observar a vigência de medidas normais da instituição, omi 
ssas no estatuto que a direção imprimir; (h)Desobrigar-se de suas contri-
buições financeiras para com a mesma e não escantinar seus óbulos ao de-
sembaraço de maiores problemas que a ela sobrevivem; (i)Apoiar sempre 
que possível os superiores e mestres nas resoluções e projetos, quando cha-
mados a optar; (j)Acautelar-se das heresias e falsos princípios que contras-
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tarem as verdades manifestadas pela instituição em uníssono à fé católico-
-evangélica; (k)Não empregar meramente as Sagradas Escrituras nem sob 
critérios de avaliação humana o seu caráter divino; (l)Tomar o veiculo do 
“santo daime” com a confiança que N. S. Jesus Cristo exige em S. Marcos 
16:18; 11:22-23 e S. Mateus 21:21-22 para o alcance ao êxito a que alude 
o art. 16 e seus incisos; (m)Não fazerem mal uso dos correntes de força 
quando estas passarem ao seu domínio simbolicamente conferidas nos mis-
térios e com ela ou não, todo o bem que praticar, seja em nome de N. S. 
Jesus Cristo; (n)Perdoar as injurias uns aos outros (Romanos 13:18) e não 
se arvorar de salvos se julgando a si próprios, mas dar estes testemunhos 
quando a imensurável bondade de N.S. Jesus Cristo; (o)Reciprocamente 
ajudar uns aos outros sempre que possível (Gálatas 6:2) e dentro ou fora 
dos mistérios não dar vasão a anseios que impliquem nos direitos do próxi-
mo, insólitos à vontade divina; (p)Com tenacidade e firmeza ajudar a im-
pulsionar os empreendimentos e ações de caráter objetivo legal que a enti-
dade possa empreender; (q)Ater-se à projeção das visões ou mirações e 
quando o mestre ordenar expender testemunhos fiéis e verdadeiros do que 
os cenários façam expor e do quanto a verdade impõe não negar, diminuir 
ou acrescer ao que emergir para exame, estudo e pratica da fé cristã. § 1º 
A inexatidão de qualquer teor, se apercebida implicará a corretivo que vai 
da suspensão do “daime” para o infrator de 1 a 6 meses conforme o caso, 
contudo sem perda da assistência doutrinaria e da freqüência se convenien-
te: (a)Por ação mais fluente despertar as forças criativas ao revigoramento 
dos sentimentos nobres sempre vinculada à doutrina cristã que desposar; 
(b)Firma-se nas tradições cristãs, não se embutir em misticismo ou seitas, 
nem nas suas retaliações e sofismas; (c)Tomar por principio a resignação 
nas agruras, embates e reveres que a fatalidade não permita erradicar; (d)
Estreitar os liames à solidariedade, igualdade, fraternidade e salubridade 
espiritual na periferia do Centro e em suas relações a mais, conforme possa; 
(e)Pugnar pelos princípios cristãos lustrados nas Sagradas Escrituras con-
correndo ao bem-estar conjuntamente e em particular; (f)Abster-se das ce-
gueiras, relutâncias, sectarismo e das frivolidades que obscurecem as verda-
des e verbarem os princípios cultualmente levantados pela ação cristã; (g)
De todo coração adorar e proclamar N. S. Jesus Cristo o Deus Altíssimo 
com todas as letras, conforme os elementos probatórios das Sagradas Escri-
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turas e as revelações e visões; (h)De todo coração venerar e proclamar a 
bendita Virgem mãe de Deus sem profana-lhe os méritos, conforme as 
Sagradas Escrituras e identificada que é pelas revelações e visões; § 2º Aos 
leigos é vedado dialogar com os circunstantes ou estranhos, matéria de 
caráter teológico, mirações ou outro gênero que envolva conhecimento e 
raciocínio em profundidade. § 3º Indistintamente, a todos é vedado o uso 
ou o trafico de tóxico, narcóticos e entorpecentes previsto neste estatuto, 
cap. IX, art. 18 e suas alíneas em resguardo às leis que os condenam e aos 
princípios morais e salutares que a instituição proclama. CAPITULO XVII- 
Conselho Comunitário e Suas Funções- Art. 28 Se constituindo estes dos 
principais titulares: I- Dignatário II- Presidente e III- Monitor, tem por 
complementares: IV- O gestor V- O secretário VI- O tesoureiro e VII- O 
zelador e por funções: (a)Assumir a alçada do 1º Conselho, sempre que 
oportuno, objetivando sua plataforma e meta; (b) Argüir as conveniências, 
faltas e incidências de caráter social ou equivalentes e que possam incidir 
seus subalternos, tudo fazendo ao alcance para as mesmas não tomarem o 
maior curso; (c)Executar o presente estatuto, as leis e os atos oriundos dos 
poderes públicos; (d)Assegurar o normal funcionamento da entidade e im-
primir suas atividades sociais, culturais, administrativas e afins; (e)Patetear 
sua dinâmica, representar em publico suas finalidades e tornar viáveis seus 
objetivos e programas; (f)Responder pela oneração de títulos a que venha 
ela a se empenhar e pelos seus bens móveis e imóveis patrimoniais; (g)Dar 
quitação e assumir responsabilidade de caráter exterior (divulgação, publi-
cidade e propaganda); (h)Contrair obrigações morais, firmar e resgatar 
seus compromissos assumidos; (i)Expandir seus limites, comprovar sua 
idoneidade, autenticidade e paradigmas; (j)Assumir seus encargos, impri-
mir sua regulamentação, atribuições e funcionalidade, cujo critério este su-
bordinado à CEPE. Art. 29 Ao gestor, compete administrar os bens móveis 
e imóveis da entidade, a fiscalização de obras a que venha a mesma realizar 
e se incumbir da obtenção aos vegetais do “santo daime” e correlatos. Pa-
rágrafo único. Semestralmente prestar contas das despesas, gastos, saldos, 
aplicações e recebimentos passados pelo seu controle. Art. 30 Ao secretario 
é seu mister tomar conhecimento da afluência ao Centro das matérias ad-
ministrativas que escapem à alçada do gestor, tais como biblioteca, a disco-
teca e proceder as atas e assiná-las juntamente com o monitor e o Presiden-
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te. Parágrafo único. Reserva-se com estes quando necessários nos ocasionais 
impedimentos e executar as notificações, recibos, quitações, provas e vistas 
às meterias de caráter externo e colaborar com o tesoureiro nas anotações, 
relatórios e afins. Art. 31 Ao tesoureiro, cumprir e receber as contribuições, 
donativos, óbulos e as mensalidades dos contribuintes ao “santo daime” 
mediante recibo, conforme a modalidade e afinidade do usuário.§ 1º Tri-
mestralmente, apresentar a relação dos filiados não-quites e dos quites, efe-
tuar a cobrança, o recebimento, a receita e a despesa; registrar os gastos, os 
saldos e afins passados pelo seu controle. § 2º Controlar as fichas de assis-
tência ao trabalho e registrar a freqüência das pessoas nas sessões. Art. 32 
Ao zelador, cumprir, zelar e por em ordem o ambiente, os assessórios e as 
dependências do templo. CAPITULO XVIII- Previdência Social Eclética- 
Art. 33 Se considerando o problema da entidade e em particular os de cada 
obreiro em que a assistência aos membros é matéria de relevante teor, a 
existência de uma caixa econômica pela união de associados à altura de suas 
possibilidades é obviamente utilitária e se impõe resolutamente. § 1º Fica 
assim criada a Caixa Econômica da Previdência Eclética (CEPE) em Rio 
Branco e em Porto Velho no Banacre, destinada a acudir às principais ne-
cessidades de ambos os Centros, o CICLU e o CECLU respectivamente 
em ambas as cidades. Art. 34 As condições para associar à CEPE e dela al-
cançar seus benéficos seguramente constará de: (a) Iniciar seu montante no 
mínimo com 10 mil cruzeiro ou em cotas máximas de limite indefinido; (b)
Lançar mensalmente suas cotas em seqüências ao seu montante reservan-
do-se intervalos por impossibilidades financeiras ou qualquer outras; (c)
Após a sua fase primaria posterior aos 3 primeiros anos poderá um a um os 
seus consorciados emitir seus empréstimos, se a mesma tiver fundos supe-
rior a 3 milhões de cruzeiros dentro ou acima de seu próprio montante 
com juros não superior a 5% e resgate a curto ou longo prazo. § 1º Com 
este critério poderá cada usuário da CEPE emitir seus empréstimos tão 
logo façam os primeiros amortizar os seus, em molde a se manter a mesma 
com fundos de reserva destinados a todos os contribuintes ou consorcia-
dos. Art. 35 Decorrida a fase primária de instalação da CEPE, entre os 
consorciados terá prioridade a empréstimo o que tiver maior montante, 
cujo saque se destine inteiramente a entidade, pessoa jurídica responsável à 
mesma nas pessoas dos 3 primeiros titulares do 2º Conselho a quem fica 
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subordinada a mesma. Art. 36 Respeitando este principio do art. anterior, 
o patrimônio ou imóvel assim adquirido pela colaboração conjunta, passará 
à possessão de quantos para isso se empenharem. Art. 37 A todos os bené-
ficos da CEPE indistintamente é vedado lançar mão de seus montantes em 
parte ou no todo a titulo de empréstimo sem anuência de seus principais 
titulares do 2º Conselho e demais contribuintes ou consorciados. Parágra-
fo único Qualquer quantia assim sacada será considerada obsoleta e impli-
cará em punição requerida dos poderes públicos e expulsão do infrator  
à entidade pelo 2º Conselho, para o que reunirá todos os seus membros 
em assembléia. Art. 38 Se o empréstimo tomado destinar-se inteiramente à 
edificação ou aquisição de próprio para entidade, a amortização do referido 
empréstimo se fará sem juros e conjuntamente pela contribuição de todos 
associados à CEPE. Art. 39 Os lançamentos destinados aos fundos da mes-
ma se farão no referido Banco pelo próprio associado ou mediante o presi-
dente e o monitor do 2º Conselho que informarão aos demais contribuin-
tes todo movimento do Caixa. Art. 40 A quitação das quantias tomada  
à CEPE destinadas à entidade ou beneficiários, só será valida mediante 
amortização total referidos empréstimos a qual se fará por cotas que totali-
zem o montante retirado. Art. 41 Não poderá a CEPE acudir seguidamen-
te a entidade alem de 3 consecutivos empréstimos, por cujo critério tenham 
seus usuários margem à altura a seus direitos e atendimentos. Art. 42 Para 
validade aos montantes, empréstimos e resgates, a aprovação do Presidente 
e do monitor terá alcance, os quais convocará os consorciados da CEPE, 
para o devido conhecimento e a opinarem quando for o caso. Art.43  
O consorciado da CEPE que no curso de suas emissões houver legado ao 
Centro, importância equivalente a 300 mil cruzeiros, será agraciado com o 
distintivo máximo da Ordem (a cruz com a aliança e as correntes) e gozara 
de imunidade que ficarão a critério do Conselho Superior. Art. 44 Qual-
quer pessoa idônea ainda que não vinculada ao CICLU, poderá ser consi-
derada da CEPE e dela alcançadas suas vantagens como o quanto satisfaça 
a regulamento pela qual ela se norteará.  Art. 45 Sob qualquer condição 
não poderá a CEPE em seu primeiro decênio cair em regime de falência 
enquanto houver margem ao seu soerguimento e suficiência e, se após esse 
período não houver adquirido seu equilibro, será ela dissolvida e cada asso-
ciado reembolsado em suas respectivas quantias. Art. 46 A CEPE entrará 
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em vigor na data de seu montante e se apresentará ao comprimento de suas 
terminações dentro das atribuições e possibilidades, como será reformulada 
se a isso lhe convir posteriormente. CAPITULO XIX- Atribuições e Direi-
tos a Todos- Art. 47 Satisfazendo aos deveres exigidos poderá cada mem-
bro ou titular:..(a)Se congregar no Centro e comungar com N.S. Jesus 
Cristo pelo “santo daime” e seu estado espiritual: (b)Orar e cantar livre-
mente os hinos e cânticos nas sessões instrutivas no expediente apropriado; 
(c)Ouvir as gravações e acordes que completem o louvor a Deus na forma 
do salmo 150 e versículo 1-5 das Sagradas Escrituras e se concentrar, espe-
cialmente nas sessões de concentração; (d)Tomar a polideliça (santo dai-
me) para cautério e êxito a quem possa chegar (mirações, inspiração, reve-
lações, melhor índice, cultural e evolutivo ou afins) proporcionais a seus 
méritos e graça de N. S. Jesus Cristo; (e)Emitir parecer e ser ouvido, cuja 
franquia se estenda aos assistentes; (f)A defesa a seus valores morais, cultu-
rais, religiosos e demais, sempre que necessário, por si e pela instituição; (g)
Nutrientes espirituais e medidas que operem o bem espiritual e matéria e 
em particular, conforme possa a entidade; (h) Desagravar-se de qualquer 
pendente que o comprometer em sua posição social e individual e sua re-
posição às funções e atribuições quando delidas por qualquer penalidade 
sancionada; (i) O livre arbítrio à manifestação dos sentimentos nobres e a 
adoração e culto a Deus em moldes cristãos inteiramente sem contrastes 
aos princípios consagrados pela Constituição e a entidade; (j) Usufruir das 
contribuições da CEPE quando a ela associado; (k)Aos provectos, seus 
respectivos comprovantes, constituindo diploma e distintivos; (l)O filiado 
ou membro que dispuser de seu imóvel ou patrimônio a serviço da entida-
de, estará isento de contribuição financeira para com a mesma e fruirá prer-
rogativas que ficaram a critério do Conselho Superior; (m)A todos os 
membros filiados que durante 10 anos houver cumprindo fielmente seus 
encargos e deveres para com a entidade, fará jus a um prêmio a ser conferi-
do em assembléia ou nas sessões ordinárias, pelo Conselho Superior; (n)Ao 
Imperador, ao mestre Imediato e ao Conselheiro lhe serão facultado o di-
reito ao recesso quando por necessidade, os 2 últimos por solicitação ao 
primeiro e este por comunicação aos 2 últimos a qualquer tempo; (o) Ao 
primeiro titular, lhe será ainda concedida ajuda pelas contribuições que a 
entidade, dispuser na forma prescrita em S. Lucas 10:7 e S. Mateus 10:9;  
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(p)Os 3 primeiros titulares estão isentos de contribuição financeiras para 
com a entidade, só fazendo liberalmente e se a isso não opuserem a maioria 
dos congregados. § 1º Quanto aos demais titulares cuja atuação seja utili-
tária, também ficaram isentos de obrigações financeiras decorrido ao 1º 
trimestre de sua função ou exercício, revogando-se as disposições em con-
trário para todo se a entidade necessitar. § 2º O congregado ou membro 
que na forma do art. 41 e cap. XVIII houver contemplado a entidade, será 
agraciado com o referido símbolo e fruirá as atribuições em apreço. § 3º O 
filiado quites com suas obrigações, poderá invocar seus direitos, caso se 
julgue burlado em suas prerrogativas. CAPITULO XX- Qualidades e Títu-
los Referidos á Filiação- Art. 48 O candidato a se filiar ao Centro, preen-
cherá os seguintes requisitos: (a)Não exercer e nem ter exercido ações sub-
versivas ou criminosas; (b)Ser conceituado e ter boa conduta; (c)Respeitar 
a doutrina cristã (ascendentes e descendentes), bem assim se acautelar das 
heresias e falsos princípios; (d)Prestar fidelidade aos princípios cristãos e 
identificar suas qualidades morais e aptidões; (e)Prestar informações as 
mais exigidas a sua completa inscrição (idade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, estado de saúde etc.); (f)Sendo menor, ter autorização de seus pais 
ou responsáveis; (g)Pagar o donativo de ingresso requerido para este fim e 
concordar com o pagamento das mensalidades destinado ao seu estágio; 
(h)Não perder a tradição da doutrina cristã, a que seja vinculada e se pro-
por a ela devotar-se à medida possível no Centro e na mesma onde ela se 
congrega. CAPITULO XXI- Qualidades e Títulos Requeridos a Provecto- 
Art. 49 O candidato a este titulo fará jus ao mesmo após se aquilatar dos 
conhecimentos e méritos assim enumerados: (a)Compreendendo ser CI-
CLU com seu instrumental uma escola e seu verdadeiro mestre N. S. Jesus 
Cristo, haja modelado seu perfil da estrutura com que a entidade o premia-
ra; (b)Haver expungido do seu intimo o obscurantismo e os rudimentos, 
os preconceitos e os maus instintos; (c)Depurado as intenções, as opiniões, 
os pontos de vista e as convicções; (d)Processado o desdobramento da sua 
natureza e assimilado a resignação ante a fatalidade, compreendendo que 
mais sofre em compaixão N. S. Jesus Cristo como Pai soberano, cujo divi-
no, irá até ao grande juízo; (e) Haver assimilado as grandes verdades outro-
ra inconcebíveis à sua consciência e mentalidade, cujo reflexos sejam a alvo-
rada que o despede ao horizonte dos ideais sublimes; (f)Haver se assimilado 
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da prudência e da humildade para alcance às revelações, visões e lições que 
N. S. Jesus Cristo preconiza em S. Marcos 9:35; S. Mateus 13:17 e equiva-
lentes; (g)De todo coração adorar e proclamar N.S. Jesus Cristo o Deus 
altíssimo universal conforme os elementos probatórios das Sagradas Escri-
turas e da Luz do Daime; (h)Por este instrumental e seus acessórios haver 
s aquilatado o suficiente quanto às normas cristãs, cívicas e patrióticas, cujas 
flâmulas sejam os semáfaros que iluminam sua trajetória; (i)Venerar e pro-
clamar a bendita Virgem mãe de Deus conforme as revelações da Luz do 
Daime e os elementos lógicos das Sagradas Escrituras (art. 26, alínea h, 
cap. XVI); (j)Equiparar-se da excelência desse instrumental e seus deriva-
dos, sem deturpar-lhe a conceituação e seus princípios, empregando-os 
apenas para os fins a que s encerram e nunca para sua condenação; (k)Ha-
ver dado testemunho fiel e verdadeiro de tudo quanto em matéria de dou-
trina esteja habitado e pautar os demais princípios estabelecidos no estatuto 
e por seus instrutores, por cuja elevação pontifique suas qualidades e atri-
butos. § único. Aprovado pelo 1º Conselho, está assim habitado o filiado 
provecto, cujos grau encerrem a plenitude ao trinômio da síntese eclética: 
Cristo – Pátria – Legalismo como lema e ideais a afanar. CAPITULO XXII- 
Disposições Finais- Art. 50 As propostas que fizerem jus a graduações e 
títulos, serão apresentadas pelo mestre imediato e pelo conselheiro ao mes-
tre Imperador que as reputará ou não conforme possa julgar mediante a 
quitação aos deveres compridos, desenvolvimento espiritual e reconheci-
dos méritos aferidos pelos citados titulares. Art. 51 Para continuidade à fi-
liação importa não perder o filiado os requisitos que o capacitou a seu in-
gresso e pautar aos princípios que a direção imprimir ao curso do seu 
estagio. Art. 52 Todas as funções nomeadas pelo mestre Imperador em 
ambos os Conselhos terão a duração máxima de 2 anos, findo que serão 
elas mudadas ou prorrogadas conforme valha optar com a aprovação da 
assembléia. Art. 53 Ao mestre imediato e ao conselheiro que não se impu-
tará a prescrição de penalidades. Parágrafo único. Estas serão argüidas pelos 
referidos titulares mas sancionadas ou anuladas pelo mestre Imperador, 
conforme possa julgar. Art. 54 O CICLU, com personalidade jurídica in-
dependente à de seus membros, se representará social, moral, cultural e 
espiritualmente pelo Conselho Superior e pelo Conselho Comunitário, 
cujo titulares serão respectivamente para ambos: I- Imperador, reversa-
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mente, Dignatário no 2º Conselho; II- Mestre Imediato; e III- Conselhei-
ro, reversamente, Presidente e monitor respectivamente também o 2º 
Conselheiro; IV- Conciliares, nas categorias de provectos, noviços, leigos, 
beneméritos e beneméritos-provectos no 1º Conselho. § 1º No 2º Con-
selho figuram seus demais titulares, gestor, secretário, tesoureiro e zelador 
e tanto o 1º quanto o 2º Conselho, seus principais titulares compor-se-ão 
de pessoas de nacionalidade Brasileira e de maior idade. § 2º As categorias 
ou classes no 1º Conselho, tem sua designação conferir ao sentido doutri-
nal e cultural que as envolve, enquanto que para o 2º Conselho, o caráter 
administrativo e social. Art. 55 Com exceção das autoridades, cada assis-
tente não vinculada ao CICLU que comungar pelo “santo daime” terá que 
contribuir com o donativo mínimo para provimento ao referido veiculo 
cobrado pelo tesoureiro. Art. 56 O CICLU só cogitará da instalação de seu 
órgão jurídico para dirimir quaisquer causas se essas se avultarem e se o 
numero se seus congregados também for considerável e quanto aos seus 
titulares em função especifica couber resolver assunto não previsto ou defi-
nido no estatuto, resolverão ao seu critério e pelo direito a matéria em 
apreço, ao que farão ciente ao primeiro mandatário e à classe. Art. 57 Os 
infratores e reincidentes serão passiveis de: (a)Repreensão oral ou escrita; 
(b)Suspensão do veiculo “santo daime” ou outros direitos; (c)Suspensão 
das funções ou cargos; (d)Eliminação por tempo indefinido; (e)Denúncia 
às autoridades para exemplar punição; Art. 58 Terá suspensa a função ou 
cargo por cerca de 1 ano o titular em atividade, cujo desempenho se tome 
atentatório aos princípios da entidade ou que sem razão plausível deixar de 
comparecer a 3 sessões seguidas ou ainda que em seus impulsos se opuser 
às diretrizes legalmente constituídas. Parágrafo único. Os familiares dos fi-
liados serão passíveis de penalidades menores nos casos de incidência. Art. 
59 Internamente, constitui falta grave ofender a dignidade ou os brios do 
mestre Imperador, do mestre Imediato ou de qualquer membro da entida-
de e externamente às autoridades civis, religiosas e militares. § 1º Penalida-
de do 1º e 2º caso: suspensão do veículo divino de 1 a 6 meses conforme 
a honorabilidade do ofendido e o caráter ofensivo arrazoado. § 2º Nas 
reincidências a punição se fará em dobro, podendo no 1º caso, se o infrator 
postular, ser comutada a suspensão em multa que vai de 10 a 30 mil cru-
zeiros conforme a honorabilidade do ofendido com atenuante, se ambas as 
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partes foram litigantes. Art. 60 É passível de pena ostensivamente transmi-
tir a estranhos profanos as comunicações astrais recebidas, expondo-as à 
frivolidade e à execração. Parágrafo único. A penalidade no caso varia de  
1 a 3 meses de suspensão do veículo divino ou multa de 5 a 15 mil cruzei-
ros. Art.61 O filiado quite com suas obrigações, poderá invocar seus direi-
tos, caso se julgue burlado em suas prerrogativas (art. 45, § 3º e cap. XIX). 
Art. 62 Em conjunção ao estatuto do CICLU se incorpora inclusive a sua 
certidão de análise química das plantas sagradas jagube e mescla, pela Se-
cretaria de Saúde e Serviço Social do Estado do Acre, nada consta de tóxi-
co, narcótico ou entorpecentes por partes das autoridades e órgãos compe-
tentes quanto ao uso da polideliça convencionada em “santo daime” da 
antiga ayhusca como veículo divino para cautério moral e seus demais fins 
na forma dos capítulos 7 e 8 do estatuto. Art. 63 Conjuntamente ao instru-
mental ritualista do CICLU também figura o seu estandarte, cujo símbolo 
nas 3 cores, verde, azul e dimensionado em retângulo de 80 X 170 aproxi-
madamente evoca a natureza, os céus e a matéria, contendo 2 triângulos 
cruzados em signo Salomão, expressando o poder material e o poder uni-
versal, nos quais a excelsa imagem de Cristo em corpo inteiro sobre o mo-
nograma do CICLU sintetizando sua generalidade e ordenação incluso o 
trinômio, Cristo – Pátria - Legalismo, lema e princípios da entidade. Art. 
64 O patrimônio do CICLU será constituído de bens móveis e imóveis e 
só será dissolvido se a isso se opuserem ambos os Conselhos e a maioria 
dos seus congregados, os quais definirão se for o caso o destinado seu 
acervo sujeito as disposições legais. Art. 65 Ressalvando-se o direito à de-
sapropriação pela lei, o patrimônio CICLU e seus bens móveis e imóveis, 
títulos e finanças são inalienáveis, os quais não poderão sofrer embargo, 
seqüestro ou penhora por parte de seus titulares, sendo nula qualquer 
dessas ações ou oneração com o que pretendam alheiar. Art. 66 Após la-
vrado, lido e aprovado pela Assembléia ambos os Conselheiros o presente 
estatuto não poderá conter entrelinhas, rasuras e nem emendas ou ser al-
terado no todo ou em parte, bem assim sua forma, só será discorrido seu 
primeiro biênio entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas, 
disposições em contrário.
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Anexo H

“Hinos Novos” de Mestre Irineu*

117 - DOU VIVA A DEUS NAS ALTURAS

Dou viva a Deus nas alturas
E à Virgem Mãe nosso amor!
Viva todo Ser Divino
E Jesus Cristo Redentor!

Eu peço a Deus, nas alturas,
Para Vós me iluminar,
Botai-me no bom caminho
E livrai-me de todo mal.

Eu vivo aqui neste mundo,
Encostado a este Cruzeiro.
Vejo tanta iluminária
Do nosso Deus verdadeiro.

Esta iluminária que eu vejo
Alegra o meu coração.
Estas flores que recebemos
Para nossa salvação.
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118 - TODOS QUEREM SER IRMÃOS

Todos querem ser irmãos
Mas não têm a lealdade
Para seguir na vida espírita
Que é o Reino da verdade.

É o Reino da verdade,
É a estrada do amor, 
É todos prestar atenção
Aos ensinos do Professor.

Os ensinos do Professor
É quem nos traz belas lições
Para todos se unir
E respeitar os seus irmãos.

Respeitar os seus irmãos
Com alegria, com amor. 
Para todos conhecer 
E saber dar o Seu valor.
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119 - CONFIA

Confia, confia,
Confia no poder,
Confia no saber. 
Confia na força, aonde pode ser.

Esta força é muito simples,
Todo mundo vê,
Mas passa por ela
E não procura compreender.

Estamos todos reunidos
Com a nossa chave na mão:
É limpá mentalidade
Para entrar neste salão.

Este é o salão dourado
Do nosso Pai verdadeiro,
Todos nós somos filhos
Todos nós somos herdeiros.

Nós todos somos filhos,
É preciso trabalhar,
Amar o Pai Eterno,
É quem tem para nos dar.
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120 - EU PEÇO

Eu peço, eu peço,
Eu peço ao Pai Divino
Que me dê a Santa Luz
Pra iluminar o meu caminho. 

Eu peço à Virgem Mãe,
A Jesus Cristo Redentor,
Iluminai o meu caminho
Nesta estrada do amor. 

Esta estrada do amor 
Dentro do meu coração,
Eu peço a Jesus Cristo 
Que nos dê a salvação.

Eu peço a salvação
Que só Vós pode nos dar,
Perdoai nós neste mundo
E na vida espiritual.

121 - ESTA FORÇA

Esta força, este poder,
Eu devo amar no meu coração,
Trabalhar no mundo Terra
A benefício dos meus irmãos.
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Estou aqui, neste lugar,
Foi minha Mãe que me mandou.
Estamos dentro desta casa, 
Onde afirmamos a fé e o amor.

122 - QUEM PROCURAR ESTA CASA

Quem procurar esta casa,
Que aqui nela chegar,
Encontra com Virgem Maria,
Sua saúde ela dá.

Minha Sempre Virgem Maria,
Perdoai os filhos Seus,
Vós, como Mãe Soberana,
A Divina Mãe de Deus.

Eu peço a Vós, bem contrito,
Fazendo minhas orações,
Peço a Vós a Santa Luz
Para iluminar o meu perdão.

Aqui dentro desta casa
Tem tudo que procurar,
Seguindo o bom caminho
Fazer bem, não fazer mal.
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123 - EU ANDEI NA CASA SANTA 

Eu andei na Casa Santa,
Trouxe muitas coisas boas,
Tudo que vive neste mundo,
Parece uma coisa a toa.   

Pedi licença ao Divino 
Para estas palavras eu narrar
Perante aos meus irmãos,
Para todos escutar.

Depois que todos escutarem
É que vão reconhecer
Tudo vive neste mundo,
Muito longe do poder.

Para estar junto ao poder
Da Virgem da Conceição,
É ter fé e ter amor 
E dar valor aos seus irmãos.

124 - EU TOMO ESTA BEBIDA

Eu tomo esta bebida
Que tem poder inacreditável
Ela mostra a todos nós
Aqui dentro desta verdade.
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Subi, subi, subi,
Subi foi com alegria,
Quando eu cheguei nas alturas
Encontrei com a Virgem Maria

Subi, subi, subi,
Subi foi com amor, 
Encontrei com o Pai Eterno
E Jesus Cristo Redentor.

Subi, subi, subi,
Conforme os meus ensinos.
Viva o Pai Eterno, 
E viva a todo ser Divino.

125 - AQUI ESTOU DIZENDO

Aqui estou dizendo,
Aqui estou cantando
Eu digo para todos,
E os hinos estão ensinando.

Aqueles que compreenderem,
Que quiser seguir comigo,
Tendo fé e tendo amor, 
Não devem encarar perigo.

Sigo os meus passos em frente
Com alegria e com amor, 
Porque Deus é Soberano
E nesta firmeza estou.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   503 19/10/2011   18:06:42



504

A Virgem Mãe é Soberana,
Foi Ela quem me ensinou.
Ela me mandou pra cá,
Para ser um professor.

Vamos seguir, vamos seguir,
Vamos seguir, vamos embora,
Que nós somos filhos Eternos,
Filhos de Nossa Senhora.

126 - FLOR DAS ÁGUAS

Flor das águas,
De onde vem, para onde vai?
Vou fazer minha limpeza,
No coração está meu Pai.

A morada do meu Pai
É no coração do mundo,
Aonde existe todo amor
E tem um segredo profundo.

Este segredo profundo
Está em toda humanidade,
Se todos se conhecerem 
Aqui dentro da verdade.
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“MARCHINHA” - HINO INSTRUMENTAL
(* Andamento: andante 80)

127 - EU PEDI

Eu pedi, eu pedi, eu pedi,
Eu pedi, Mamãe me deu
Para mim me apresentar
Ao Divino Senhor Deus.

Meu Divino Senhor Deus 
É Pai de todo amor, 
Perdoai os Vossos filhos
Neste mundo pecador.

Jesus Cristo Redentor,
Senhor do meu coração,
Defendei os Vossos filhos
Neste mundo de ilusão.

128 - EU CHEGUEI NESTA CASA 

Eu cheguei nesta casa,
Eu entrei por esta porta.
Eu venho dar os agradecimentos
A quem rogou por minha volta.
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Eu estou dentro desta casa,
Aqui no meio deste salão,
Estou alegre e satisfeito
Junto aqui com os meus irmãos

Ia fazendo uma viagem,
Ia pensando em não voltar,
Os pedidos foram tantos
Me mandaram eu voltar.

Me mandaram eu voltar,
Eu estou firme, e vou trabalhar.
Ensinar aos meus irmãos,
Aqueles que me escutar.

*O último hino “129 - Pisei na Terra Fria” (ver Anexo D, hino 10), 
segundo a maioria dos daimistas antigos, deve ser executado em todos os 
rituais em que se cantam os Hinos Novos.

O andamento do baile no ritual do Daime é sincronizado com a músi-
ca. Geralmente o baile é executado no Alto Santo em moderato entre 112 
a 118 bpm.
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Anexo I

Fotografias da Família Gomes

Antônio Gomes. Nenem e Guilherme Gomes.

? Maria Gomes (esposa de Antônio Gomes), ?? e Francisco Granjeiro (irmão de Nenem) 
Dias das mães CICLU 2.
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Anexo J

Ata da Reunião de Assembléia do “Centro de 
Iluminação Crista Luz Universal”

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA DO “CEN-
TRO DE ILUMINAÇÃO CRISTA LUZ UNIVERSAL”. Aos vinte sete 
dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e setenta e um, na locali-
dade denominada Alto Santo, sito à Colônia “Francisco Custódio Freire”, 
às vinte horas, no salão principal do prédio que até então vinha servindo 
de sede da anterior entidade intitulada Centro Livre, oficialmente e, sob 
a presidência do venerando Mestre Raimundo Mestre Irineu Serra, teve 
lugar a primeira reunião de Assembléia, destinada à promulgação oficial 
da fundação do “Centro de Iluminação Cristã Luz Universal” (CICLU) 
sociedade autônoma, com função cristã, social, cultural e cívica, com base 
jurídica e responsáveis por suas especificas diretrizes de caráter privado, 
momento solene em que, Mestre Raimundo Mestre Irineu Serra, após ha-
ver submetido o estatuto do aludido Centro, à apreciação geral, consoante 
assim se lhe é atribuído legalmente, e ter singularmente atingido a sua 
unânime aprovação, foi o mesmo merecidamente aclamado “Mestre Impe-
rador”, tendo, de imediato, e de conformidade com o que lhe é facultado 
em o capitulo XII, letra L, do artigo 22, do Estatuto deste móvel Orga-
nismo Eclético, passado a nomear e, conseqüentemente empossado nos 
específicos encargos de titulares do Conselho Superior, e Comunitário, res-
pectivamente, os membros: - Conselho Superior – Constituição – Mestre 
Imediato: Leôncio Gomes da Silva; Conselheiro: José Francisco das Neves 
Junior; - Conciliares – na classe de provectos: Antonio José Rodrigues; - na 
classe de noviços: José Lima da Silva; - na classe de leigos: Luis Mendes 
do Nascimento; - na classe de conciliares - beneméritos: Emílio Furtado 
Mendonça e, finalmente, na de beneméritos - provectos: Percília Matos 
da Silva. Conselho Comunitário – Constituição – Dignitário: Raimundo 
Mestre Irineu Serra; Presidente: Daniel Arcelino Serra; Monitor: Francisco 
Granjeiro Filho; Gestor: João Gualberto Serra; Secretário: João Rodrigues 
Facundes; Tesoureiro: Peregrina Gomes Serra; e Zelador: Júlio Chaves  
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Carioca. – A seguir, o senhor Mestre Imperador, Raimundo Mestre Irineu 
Serra, em breves palavras, disse da indescritível alegria de que se achava 
possuído, ante o momentoso alcance da concretização do seu luminar ide-
al, naquela magnífica ocasião, por si já largamente definido, sob a égide do 
divino poder, e as bênçãos da Virgem e Soberana Mãe Nossa Senhora da 
Conceição. – Facultada a palavra, pelo Senhor Mestre Imperador, dela fize-
ram uso o Conselheiro José Francisco das Neves Junior, e o conciliar Luis 
Mendes do Nascimento, os quais, vivamente emocionados, parabenizaram 
Mestre Raimundo Mestre Irineu Serra, pelo especial evento que, em tão 
excelente hora vinha de se concretizar, fruto inexpressível de sua hercúlea 
força de vontade de tudo fazer em prol da humanidade em geral, e para 
alcance de cujo esplendoroso êxito de há muito vinha, mestre Raimundo 
Mestre Irineu Serra, contando com o indispensável apoio, e ilimitada con-
fiança dos valorosos e ilustres homens de bem, e o singular resguardo das 
principais autoridades do mais novo Estado da Federação Brasileira. – Nada 
mais havendo a tratar, o senhor Mestre Imperador, Raimundo Mestre Iri-
neu Serra, deu por encerrada a presente reunião que, para satisfação geral, 
contou com a presença de elevado numero de associados, e pessoas gradas, 
especialmente convidadas. – E, para constar foi lavrada a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai, no seu final, assinada pelo senhor 
Mestre – Imperador, Raimundo Mestre Irineu Serra, e demais membros 
nomeados e empossados nos conselhos em referência a, e por mim, João 
Rodrigues Facundes Secretário deste movél centro, que a escrevi, dato e 
assino Rio Branco, 27 de janeiro de 1971. Assinam: Raimundo Mestre 
Irineu Serra, Leôncio Gomes da Silva, José Francisco das Neves, José Lima 
da Silva, Luis Mendes do Nascimento, Emilio Mendonça Furtado, Perci-
lia Matos da Silva, João Gualberto Serra, Daniel Arcelino Serra, Francisco 
Granjeiro Filho, Peregrina Gomes Serra, João Rodrigues Facundes, Julio 
Chaves Carioca.
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Anexo K

Grupo Multidisciplinar de Trabalho  
- GMT-AYAHUASCA: relatório final

I - Introdução

1. O CONAD é o órgão normativo do Sistema Nacional de Políticas Pú-
blicas sobre Drogas – SISNAD – e suas decisões “deverão ser cumpridas 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública integrantes do Siste-
ma” (arts. 3o, I, 4o, 4o, II e 7o, do Decreto no 3.696, de 21/12/2000). 
Assim, no exercício de sua competência legal aprovou parecer da CATC 
que, por sua vez, adotou pareceres do colegiado que o precedeu – o 
CONFEN – e abordou outros aspectos pertinentes ao tema “o uso reli-
gioso da ayahuasca” cumprindo destacar a observação final e as conclu-
sões do parecer que o CONAD aprovou: “que fique registrado em ata, 
para fins, inclusive de utilização pelos interessados, que não pode haver 
restrição, direta ou indireta, às práticas religiosas das comunidades, base-
ada em proibição do uso ritual da Ayahuasca”.

2. O referido parecer concluiu: “a) a câmara ratifica as decisões anteriores 
do colegiado, com os aditamentos do presente parecer, conforme referi-
do no ponto no 4; b) recomenda-se a consolidação, em separata, de to-
das as decisões supracitadas, para acesso e utilização dos interessados; c) 
a liberdade religiosa e o poder familiar devem servir à paz social, à qual se 
submete a autonomia individual; d) deve ser reiterada a liberdade do uso 
religioso da Ayahuasca, tendo em vista os fundamentos constantes das 
decisões do colegiado, em sua composição antiga e atual, considerando a 
inviolabilidade de consciência e de crença e a garantia de proteção do Es-
tado às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, 
com base nos arts. 5o, VI e 215, § 1o da Constituição do Brasil, evitada, 
assim, qualquer forma de manifestação de preconceito”.

3. A Resolução nº 05 – CONAD, de 10 de novembro de 2004, tem por 
objetivo contribuir para a plena implementação do que foi discutido e 
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aprovado ”sobre o uso religioso da Ayahuasca”, e para tanto foi consti-
tuído o GMT que, assim, terá por premissas as questões decididas pelo 
CONAD, para laborar, com ampla liberdade, no “estudo do que é pre-
ciso fazer”, ou seja, na formulação de documento que “traduza a deon-
tologia do uso da Ayahuasca”.

4. O Grupo Multidisciplinar de Trabalho, instituído pela Resolução nº. 5 
CONAD, de 04 de novembro de 2004, para levantamento e acompa-
nhamento do uso religioso da Ayahuasca, bem como para a pesquisa de 
sua utilização terapêutica, em caráter experimental, foi oficialmente ins-
talado pelo Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República e Presidente do Conselho Nacional Antidro-
gas, JORGE ARMANDO FELIX, em 30 de maio de 2006, no Palácio 
do Planalto, em Brasília-DF, e teve como objetivo final a elaboração de 
documento que traduzisse a deontologia do uso da Ayahuasca, como 
forma de prevenir seu uso inadequado.

5. AYAHUASCA, aqui, é referida de modo genérico, para manter a uni-
formidade do texto e a harmonia com a nomenclatura utilizada nos atos 
oficiais do CONAD, mas é conhecida por diversos outros nomes, con-
forme a comunidade que o usa no Brasil ou no Exterior, destacando-se 
as expressões mais conhecidas “HOASCA”, “SANTO DAIME” e “VE-
GETAL”, compostos, indistintamente, pelo cipó Banisteriopsis caapi 
(jagube, mariri etc) e pela folha Psychotria viridis (chacrona, rainha etc.).

6. Nos termos da referida Resolução, o GMT foi composto por seis es-
tudiosos

1
, indicados pelo CONAD, das áreas que atenderam, dentre 

outros, os seguintes aspectos: antropológico (representado pelo Dr. 
Edward John Baptista das Neves MacRae), farmacológico/bioquími-
co (Dr. Isac Germano Karniol), social (Drª Roberta Salazar Uchoa), 
psiquiátrico (Dr. Dartiu Xavier da Silveira Filho) e jurídico (Drª Ester 
Kosovski) e seis membros, convidados pelo CONAD, representantes dos 
grupos religiosos que fazem uso da Ayahuasca, eleitos em Seminário rea-
lizado em Rio Branco nos dias 9 e 10 de março de 2006, a saber: Linha 
do Padrinho Sebastião Mota de Melo: Alex Polari de Alverga; Linha do 
Mestre Raimundo Irineu Serra: Jair Araújo Facundes e Cosmo Lima 
de Souza; Linha do Mestre José Gabriel da Costa: Edson Lodi Cam-
pos Soares; Linha Independente (Outras Linhas): Luis Antônio Orlando  
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Pereira e Wilson Roberto Gonzaga da Costa. Considerando que a linha 
do Mestre Daniel Pereira de Matos, popularmente conhecida como li-
nha da Barquinha, decidiu não participar do GMT, conforme carta en-
dereçada ao CONAD, foi realizada durante o seminário eleição entre os 
suplentes já eleitos das linhas presentes para o preenchimento da vaga 
em aberto. Nesta ocasião foi eleito mais um representante da linha do 
Mestre Raimundo Irineu Serra.

7. O GMT contou com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas, re-
presentada pela Diretora de Políticas de Prevenção e Tratamento, Drª 
Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, e da Assessoria Executiva do 
CONAD, representada pelas Sras. Déborah de Oliveira Cruz e Maria de 
Lourdes Carvalho. Em suas reuniões ordinárias contou com o apoio do 
Dr. Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, Jurista, Membro Titular 
do CONAD e da Câmara de Assessoramento Técnico Científico, tam-
bém representada pelo Dr. Marcelo de Araújo Campos e pela Drª Maria 
de Lourdes Zenel.

8. Além da primeira reunião em que os membros do GMT foram empossa-
dos, foram realizadas mais seis reuniões de trabalho na Sala de Reuniões 
da Secretaria Nacional Antidrogas, nos dias 28/06, 28/07, 28/08, 23 e 
24/10 e 23/11, todas registradas em atas, durante as quais se discutiu a 
seguinte pauta: cadastramento das entidades; aspectos jurídicos e legais 
para regulamentação do uso religioso e amparo do direito à liberdade 
de culto; regulação de preceitos para produção, uso, envio e transporte 
da Ayahuasca; procedimentos de recepção de novos interessados na prá-
tica religiosa; definição de uso terapêutico e outras questões científicas; 
Ayahuasca, cultura e sociedade; e, sistematização do trabalho para elabo-
ração do documento final.

9. O objetivo final do GMT, nos termos da Resolução nº 05/04, do CO-
NAD, é identificar “o que é preciso fazer” para atender aos diversos 
itens que integram os direitos e obrigações pertinentes ao “uso religioso 
da Ayahuasca”. O “estudo” desse “o que é preciso fazer” constituiu-se, 
exatamente, nas atividades desenvolvidas pelo GMT, traduzindo, assim, 
a “deontologia do uso da Ayahuasca”: (deon, do grego: “o que é preciso 
fazer” + logos, também do grego: “estudo”). 
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II - Histórico da Regulamentação  
do Uso da Ayahuasca

10. A instituição do Grupo Multidisciplinar de Trabalho expressa dever 
constitucional do Estado Brasileiro de proteger as manifestações popu-
lares e indígenas e garantir o direito de liberdade religiosa. Representa 
o coroamento do processo de legitimação do uso religioso da Ayahuas-
ca no país, iniciado há mais de vinte anos, com a criação do 1º Grupo 
de Trabalho do CONAD (na época CONFEN), designado para exa-
minar a conveniência da suspensão provisória da inclusão da substân-
cia Banisteriopsis caapi na Portaria nº 02/85, da DIMED (Resolução  
nº 04/85, do CONFEN). 

11. Este primeiro estudo, após dois anos, com a realização de várias pesqui-
sas e visitas às comunidades usuárias em diversos Estados da Federa-
ção, principalmente ao Acre, Amazonas e Rio de Janeiro, resultou em 
extenso relatório

2
, de setembro de 1987, subscrito pelo então Conse-

lheiro do CONFEN, Doutor Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, 
Presidente do Grupo de Trabalho, que concluiu que as espécies vege-
tais que integram a elaboração da bebida denominada de Ayahuasca 
ficassem excluídas das listas de substâncias proscritas pela DIMED.

12. Esta conclusão foi aprovada pelo plenário do antigo Conselho Federal 
de Entorpecentes, em reunião de setembro de 1987, de sorte que a 
suspensão provisória da interdição do uso da Ayahuasca, levada a ter-
mo pela Resolução nº 06, do CONFEN, de 04 de fevereiro de 1986, 
tornou-se definitiva, com a exclusão da bebida e das espécies vegetais 
que a compõem das listas da DIMED. 

13. A despeito disso, em 1991, em face de denúncia anônima, por iniciativa 
do então Conselheiro do CONFEN, Paulo Gustavo de Magalhães Pin-
to, Chefe da Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento 
de Polícia Federal, a “questão do uso da Ayahuasca” foi reexaminada.

14. Disso resultou mais uma vez, por parte do CONFEN, a realização de 
estudos acerca do contexto de produção e do consumo da bebida, 
desenvolvidos pelo Doutor Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, 
o qual, em parecer conclusivo de 02/06/92, aprovado por unanimi-
dade na 5ª Reunião Ordinária do CONFEN realizada na mesma data, 
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considerou que não havia razões para alterar a conclusão proposta em 
1987, no relatório final já mencionado

3
.

15. Dez anos depois, em face de denúncias de uso inadequado da bebida 
Ayahuasca, a maior parte divulgada na imprensa e outras tantas dirigi-
das aos órgãos do Poder Público, notadamente CONAD, Polícia Fe-
deral e Ministério Público, fato que está amplamente documentado na 
consolidação das decisões e estudos do CONAD e de outras institui-
ções acerca do uso da Ayahuasca, novo Grupo de Trabalho foi definido 
pela Resolução nº 26, de 31 de dezembro de 2002. 

16. De acordo com esta resolução, o GT deveria ser composto por diversas 
instituições

4
, com base no princípio da responsabilidade compartilhada, 

agora com o objetivo de fixar normas e procedimentos que preservas-
sem a manifestação cultural religiosa, observando os objetivos e normas 
estabelecidas pela Política Nacional Antidrogas e pelos diplomas legais 
pertinentes. Não há registro de que este grupo tenha sido constituído.

17. Em 24 de março de 2004 o CONAD solicitou à Câmara de Assesso-
ramento Técnico Científico a elaboração de estudo e parecer técnico-
-científico a respeito de diversos aspectos do uso da Ayahuasca, ocasião 
em que o referido órgão de assessoramento do CONAD emitiu parecer 
apresentado e aprovado na Reunião do CONAD de 17/08/04, o qual 
serviu de fundamento à Resolução nº 5, do CONAD, de 04/11/04, 
que institui o atual Grupo Multidisciplinar de Trabalho.

III - Andamento das Reuniões

18. A fim de atender aos termos da resolução que o instituiu, o GMT teve 
como primeira tarefa, depois de eleger o Presidente e o Vice-Presi-
dente do Grupo, respectivamente Dr. Dartiu Xavier da Silveira Filho 
e Edson Lodi Campos Soares, a elaboração do Cadastro Nacional das 
Entidades Usuárias da Ayahuasca - CNEA.

19. Acerca desse tema, muitos foram os questionamentos levados em con-
sideração pelo grupo, a começar pela finalidade do referido cadastro, 
que não deve servir de mecanismo de controle estatal sobre o direito 
constitucional à liberdade de crença (art. 5º, VI, CF). Discutiu-se tam-
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bém acerca de sua objetividade, de sorte que não constassem exigên-
cias que viessem a invadir o direito individual à intimidade, vida priva-
da e imagem dos usuários (art. 5º, X, CF). Nesse sentido, chegou-se 
ao consenso de que responder ou não ao cadastro seria uma faculdade 
das entidades.

20. Fixados esses parâmetros, o formulário de cadastro foi colocado à dis-
posição dos interessados, acompanhado de carta explicativa e cópia da 
Resolução nº 05/04, do CONAD. Até a presente data foi cadastrada 
quase uma centena de entidades, dando também uma dimensão parcial 
das diversas práticas que são adotadas pelas entidades que fazem uso 
da Ayahuasca no Brasil. O cadastro continua disponível às entidades 
interessadas.

21. O GMT procurou destacar e consolidar as práticas que para as pró-
prias entidades representam o uso religioso adequado e responsável, 
anteriormente estabelecidos na “Carta de Princípios”, resultado do 1º 
Seminário das entidades da Ayahuasca, realizado em Rio Branco em 
24 de novembro de 1991. Nas discussões priorizaram-se os seguintes 
temas: definição de uso ritual, comércio, turismo, publicidade, asso-
ciação da Ayahuasca com outras substâncias, criação de novos centros, 
auto-sustentabilidade das entidades, procedimentos de recepção de 
novos interessados, curandeirismo, uso terapêutico, assim como defi-
nição de mecanismos para tornar efetivos os princípios deontológicos 
formulados. A maior parte das deliberações do grupo foi consensual e 
estão sintetizadas no item V – Conclusão.

IV - Temas Discutidos

IV.I - Uso Religioso da Ayahuasca

22. Ao longo de décadas o uso ritualístico da Ayahuasca – bebida extraí-
da da decocção do cipó Banisteriopsis caapi (jagube, mariri etc.) e da 
folha Psychotria viridis (chacrona, rainha etc.) – tem sido reconhecido 
pela sociedade brasileira como prática religiosa legítima, de sorte que 
são mais do que atuais as conclusões de relatórios e pareceres decor-
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rentes de estudos multidisciplinares determinados pelo antigo CON-
FEN, desde 1985, que constatavam que “há muitas décadas o uso da 
Ayahuasca vem sendo feito, sem que tenha redundado em qualquer 
prejuízo social conhecido”

5
. 

23. A correta identificação do que é uso religioso, segundo os conceitos 
e práticas ditadas, a partir das próprias entidades que fazem uso da 
Ayahuasca, permitirá assegurar a proteção da liberdade de crença pre-
vista na Constituição Federal. Considerando a ocorrência de registros 
de uso não religioso da Ayahuasca, sua identificação possibilitará pre-
venir práticas que não se amoldam à proteção constitucional.

24. Trata-se, pois, de ratificar a legitimidade do uso religioso da Ayahuasca 
como rica e ancestral manifestação cultural que, exatamente pela rele-
vância de seu valor histórico, antropológico e social, é credora da pro-
teção do Estado, nos termos do art. 2º, “caput”, da Lei 11.343/06

6
 e 

do art. 215, §1º, da CF. Devem-se evitar práticas que possam pôr em 
risco a legitimidade do uso religioso tradicionalmente reconhecido e 
protegido pelo Estado brasileiro, incluindo-se aí o uso da Ayahuasca as-
sociado a substâncias psicoativas ilícitas ou fora do ambiente ritualístico.

IV.II - Comercialização

25. O GMT reconhece o caráter religioso de todos os atos que envolvem 
a Ayahuasca, desde a coleta das plantas e seu preparo, até seu armaze-
namento e ministração, de modo que seu praticante de tudo participa 
com a convicção de que pratica ato de fé e não de comércio. Daí decor-
re que o plantio, o preparo e a ministração com o fim de auferir lucro é 
incompatível com o uso religioso que as entidades reconhecem como 
legítimo e responsável.

26. Quem vende Ayahuasca não pratica ato de fé, mas de comércio, o que 
contradiz e avilta a legitimidade do uso tradicional consagrado pelas 
entidades religiosas.

27. A vedação da comercialização da Ayahuasca não se confunde com seu 
custeio, com pagamento das despesas que envolvem a coleta das plantas, 
seu transporte e o preparo. Tais custos de manutenção, conforme seja o 
seu modo de organização estatutária, são suportados pela comunidade 
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usuária. E é evidente, também, que a produção da Ayahuasca tem um 
custo, que pode variar de acordo com a região que a produz, a quantida-
de de adeptos, a maior ou menor facilidade com que se adquire a matéria 
prima (cipó e folha), se se trata de plantio da própria entidade ou se as 
plantas são obtidas na floresta nativa, e tantas outras variáveis.

28. Historicamente, porém, de acordo com a experiência das entidades reli-
giosas chamadas a compor o Grupo Multidisciplinar de Trabalho, esse 
custo é partilhado no seio da instituição por meio das contribuições 
dos membros de cada entidade. Os sócios respondem pelas despesas 
de manutenção da organização religiosa, nas quais estão incluídos os 
gastos com a produção da Ayahuasca, com prestação de contas regular.

29. O uso religioso responsável na produção da Ayahuasca é delineado a 
partir da constatação das práticas das entidades: a) cultivar as plantas e 
preparar a Ayahuasca, em princípio, para seu próprio consumo; b) bus-
car a sustentabilidade na produção das espécies; e, c) quando não pos-
suir cultivo próprio e nenhuma forma de obtenção da matéria prima 
na floresta nativa – sem prejuízo de buscar a auto-suficiência em prazo 
razoável – nada obsta obter o chá mediante custeio das despesas tão 
somente, evitando-se que pessoas, grupos ou entidades se dediquem, 
com exclusividade ou majoritariamente, ao fornecimento a terceiros.

IV.III - Sustentabilidade da Produção da Ayahuasca

30. A cultura do uso religioso da Ayahuasca, por se tratar de fé baseada em 
bebida extraída de plantas nativas da Floresta Amazônica, pressupõe 
responsabilidade ambiental na extração das espécies. As entidades re-
ligiosas devem buscar a auto-sustentabilidade na produção da bebida, 
cultivando o seu próprio plantio.

IV.IV - Turismo

31. Turismo, como atividade comercial, deve ser evitado pelas entidades, 
que por se constituírem em instituições religiosas, não devem se orien-
tar pela obtenção de lucro, principalmente decorrente da exploração 
dos efeitos da bebida.
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32. A Constituição Federal garante o livre exercício dos cultos religiosos, 
que tem como conseqüência o direito à propagação da fé através do 
intercâmbio legitimo de seus membros. Neste sentido todos têm di-
reito de professar a sua fé livremente e de promover eventos dentro 
dos limites legais estabelecidos. O que se quer evitar é que uma prática 
religiosa responsável, séria, legitimamente reconhecida pelo Estado, 
venha a se transformar, por força do uso descomprometido com prin-
cípios éticos, em mercantilismo de substância psicoativa, enriquecendo 
pessoas ou grupos, que encontram no argumento da fé apenas o escu-
do para práticas inadequadas.

IV.V - Difusão das Informações

33. A publicidade da Ayahuasca também tem sido motivo de deturpações 
e abusos, notadamente na Internet. Observa-se, principalmente neste 
meio de comunicação, o oferecimento de toda espécie de cursos e ofi-
cinas remuneradas, cujo elemento central é o uso da Ayahuasca asso-
ciado a promessas de experiências transformadoras descomprometidas 
com o ritual religioso.

34. A partir das experiências das entidades e de suas práticas rituais, verifi-
ca-se que o uso ritual responsável é incompatível com a publicidade e a 
oferta de promessas de curas milagrosas, de transformações pessoais ar-
rebatadoras e com a indução das pessoas a acreditarem que a Ayahuas-
ca é o remédio para todos os males. É consenso no GMT que quem faz 
uso religioso responsável não divulga informações que possam induzir 
as pessoas a terem uma imagem fantasiosa da Ayahuasca e trata do 
tema com discrição, sem fazer alardes dos efeitos da substância.

IV.VI - Uso Terapêutico

35. Para fins deste relatório “terapia” é compreendida como atividade ou 
processo destinado à cura, manutenção ou desenvolvimento da saúde, 
que leve em conta princípios éticos científicos.

36. Tradicionalmente, algumas linhas possuem trabalhos de cura em que se faz 
uso da Ayahuasca, inseridos dentro do contexto da fé. O uso terapêutico 
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que tradicionalmente se atribui à Ayahuasca dentro dos rituais religiosos 
não é terapia no sentido acima definido, constitui-se em ato de fé e, assim 
sendo, ao Estado não cabe intervir na conduta de pessoas, grupos ou en-
tidades que fazem esse uso da bebida, em contexto estritamente religioso. 
Em outra condição se encontram aqueles que se utilizam da bebida fora 
do contexto religioso. Isto nada tem que ver com uso religioso, e tal prá-
tica não está reconhecida como legítima pelo CONAD, que se limitou  
a autorizar o uso da substância em rituais religiosos.

37. A utilização terapêutica da Ayahuasca em atividade privativa de pro-
fissão regulamentada por lei dependerá da habilitação profissional e 
respaldo em pesquisas científicas, pois de outra forma haverá exercício 
ilegal de profissão ou prática profissional temerária.

38. Qualquer prática que implique utilização de Ayahuasca com fins estri-
tamente terapêuticos, quer seja da substância exclusivamente, quer seja 
de sua associação com outras substâncias ou práticas terapêuticas, deve 
ser vedada, até que se comprove sua eficiência por meio de pesquisas 
científicas realizadas por centros de pesquisa vinculados a instituições 
acadêmicas, obedecendo às metodologias científicas. Desse modo,  
o reconhecimento da legitimidade do uso terapêutico da Ayahuasca 
somente se dará após a conclusão de pesquisas que a comprovem.

39. Com fundamento nos relatos dos representantes das entidades usuá-
rias, verificou-se que as curas e soluções de problemas pessoais devem 
ser compreendidas no mesmo contexto religioso das demais religiões: 
enquanto atos de fé, sem relação necessária de causa e efeito entre uso 
da Ayahuasca e cura ou soluções de problemas.

IV.VI - Organização das Entidades

40. O crescimento do uso da Ayahuasca e a facilidade com que se pode 
comprar a bebida de pessoas que a produzem sem compromisso com 
a fé têm levado ao surgimento de novas entidades, que não possuem 
experiência no lidar com a bebida e seus efeitos, assim como fazem 
mau uso da Ayahuasca, associando-a a práticas que nada têm a ver com 
religião. O uso ritual caracterizado pela busca de uma identidade reli-
giosa se diferencia do uso meramente recreativo.
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41. O uso religioso responsável da Ayahuasca pressupõe a presença de pes-
soas experientes, que saibam lidar com os diversos aspectos que envol-
vem essa prática, a saber: capacidade de identificar as espécies vegetais 
e de preparar a bebida, reconhecer o momento adequado de servi-la, 
discernir as pessoas a quem não se recomenda o uso, além de todos os 
aspectos ligados ao uso ritualístico, conforme sua orientação espiritual.

42. Embora se reconheça o ato de fé solitário e isolado, usualmente a prática 
religiosa se desenvolve coletivamente. É recomendável que os grupos 
constituam-se em organizações formais, com personalidade jurídica, 
consolidando a idéia de responsabilidade, identidade e projeção social, 
que possibilite aos usuários a prática religiosa em ambiente de confiança.

IV.VII - Procedimentos de Recepção de Novos Adeptos

43. Além dos princípios inerentes a cada uma das linhas doutrinárias na 
recepção de novos membros, é razoável e prudente que ao se ministrar 
a Ayahuasca seja levado em conta o relato de alterações mentais ante-
riores, o estado emocional no momento do uso e que eles não estejam 
sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas.

44. Antes de ingerir pela primeira vez, o interessado deve ser informado 
acerca de todas as condições que se exigem para o uso da Ayahuas-
ca, conforme a orientação de cada entidade. Uma entrevista prévia, 
oral ou escrita, deve ser realizada no sentido de averiguar as condições 
do interessado e a ele devem ser dados os esclarecimentos necessários 
acerca dos efeitos naturais da bebida.

45. É recomendável que cada entidade acompanhe os participantes até a 
finalização de seus rituais, excetuada a saída previamente solicitada em 
casos excepcionais e com a anuência do responsável.

IV.VIII - Uso da Ayahuasca por Menores e Grávidas

46. Tendo em vista a inexistência de suficientes evidências cientificas e le-
vando em conta a utilização secular da Ayahuasca, que não demons-
trou efeitos danosos à saúde, e os termos da Resolução nº 05/04, 
do CONAD, o uso da Ayahuasca por menores de 18 (dezoito) anos 
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deve permanecer como objeto de deliberação dos pais ou responsáveis,  
no adequado exercício do poder familiar (art. 1634 do CC); e quanto 
às grávidas, cabe a elas a responsabilidade pela medida de tal participa-
ção, atendendo, permanentemente, a preservação do desenvolvimento 
e da estruturação da personalidade do menor e do nascituro.

V - Conclusão

a. Considerando que o CONAD, acolhendo parecer da Câmara de Asses-
soramento Técnico Científico, reconheceu a legitimidade do uso reli-
gioso da Ayahuasca, nos termos da Resolução nº 05/04, que instituiu 
o GMT para elaborar documento que traduzisse a deontologia do uso 
da Ayahuasca, como forma de prevenir seu uso inadequado;

b. Considerando que o GMT, após diversas discussões e análises, onde 
prevaleceu o confronto e o pluralismo de idéias, considerou como 
uso inadequado da Ayahuasca a prática do comércio, a exploração 
turística da bebida, o uso associado a substâncias psicoativas ilícitas, 
o uso fora de rituais religiosos, a atividade terapêutica privativa de 
profissão regulamentada por lei sem respaldo de pesquisas cientifi-
cas, o curandeirismo, a propaganda, e outras práticas que possam 
colocar em risco a saúde física e mental dos indivíduos;

c. Considerando que a dignidade da pessoa humana é princípio fundan-
te da República Federativa do Brasil, e dentre os direitos e garantias 
dos cidadãos sobressai-se a liberdade de consciência e de crença como 
direitos invioláveis, cabendo ao Estado, na forma da lei, garantir a pro-
teção aos locais de culto e a suas liturgias (CF, arts. 1º, III, 5º, VI);

d. Considerando a decisão do INCB (International Narcotics Control 
Board), da Organização das Nações Unidas, relativa à Ayahuasca, 
que afirma não ser  esta bebida nem as espécies vegetais que a com-
põem objeto de controle internacional;

e. Considerando, por fim, que o uso ritualístico religioso da Ayahuasca, 
há muito reconhecido como prática legitima, constitui-se manifes-
tação cultural indissociável da identidade das populações tradicio-
nais da Amazônia e de parte da população urbana do País, cabendo 
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ao Estado não só garantir o pleno exercício desse direito à mani-
festação cultural, mas também protegê-la por quaisquer meios de 
acautelamento e prevenção, nos termos do art. 2º, “caput”, Lei 
11.343/06 e art. 215, caput e § 1º c/c art. 216, caput e §§ 1º  
e 4º da Constituição Federal.

O Grupo Multidisciplinar de Trabalho aprovou os seguintes princí-
pios deontológicos para o uso religioso da Ayahuasca:

1. O chá Ayahuasca é o produto da decocção do cipó Banisteriopsis 
caapi e da folha Psychotria viridis e seu uso é restrito a rituais reli-
giosos, em locais autorizados pelas respectivas direções das entidades 
usuárias, vedado o seu uso associado a substâncias psicoativas ilícitas;

2. Todo o processo de produção, armazenamento, distribuição e con-
sumo da Ayahuasca integra o uso religioso da bebida, sendo vedada 
a comercialização e ou a percepção de qualquer vantagem, em es-
pécie ou in natura, a título de pagamento, quer seja pela produção, 
quer seja pelo consumo, ressalvando-se as contribuições destinadas 
à manutenção e ao regular funcionamento de cada entidade, de 
acordo com sua tradição ou disposições estatutárias;

3. O uso responsável da Ayahuasca pressupõe que a extração das es-
pécies vegetais sagradas integre o ritual religioso. Cada entidade 
constituída deverá buscar a auto-sustentabilidade em prazo razo-
ável, desenvolvendo seu próprio cultivo, capaz de atender suas 
necessidades e evitar a depredação das espécies florestais nativas.  
A extração das espécies vegetais da floresta nativa deverá observar as 
normas ambientais;

4. As entidades devem evitar o oferecimento de pacotes turísticos asso-
ciados à propaganda dos efeitos da Ayahuasca, ressalvando os inter-
câmbios legítimos dos membros das entidades religiosas com suas 
comunidades de referência;

5. Ressalvado o direito constitucional à informação, recomenda-se que 
as entidades evitem a propaganda da Ayahuasca, devendo em suas 
manifestações públicas orientar-se sempre pela discrição e modera-
ção no uso e na difusão de suas propriedades;
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6. A prática do curandeirismo é proibida pela legislação brasileira.  
As propriedades curativas e medicinais da Ayahuasca – que as en-
tidades conhecem e atestam – requerem uso responsável e devem 
ser compreendidas do ponto de vista espiritual, evitando-se toda e 
qualquer propaganda que possa induzir a opinião pública e as auto-
ridades a equívocos;

7. Recomenda-se aos grupos que fazem uso religioso da Ayahuasca 
que se constituam em organizações jurídicas, sob a condução de 
pessoas responsáveis com experiência no reconhecimento e cultivo 
das espécies vegetais sagradas, na preparação e uso da Ayahuasca e 
na condução dos ritos;

8. Compete a cada entidade religiosa exercer rigoroso controle sobre o 
sistema de ingresso de novos adeptos, devendo proceder entrevista 
dos interessados na ingestão da Ayahuasca, a fim de evitar que ela 
seja ministrada a pessoas com histórico de transtornos mentais, bem 
como a pessoas sob efeito de bebidas alcoólicas ou outras substân-
cias psicoativas;

9. Recomenda-se ainda manter ficha cadastral com dados do partici-
pante e informá-lo sobre os princípios do ritual, horários, normas, 
incluindo a necessidade de permanência no local até o término do 
ritual e dos efeitos da Ayahuasca.

10. Observados os princípios deontológicos aqui definidos, cabe a cada 
entidade e a seus membros indistintamente, no relacionamento ins-
titucional, religioso ou social que venham a manter umas com as ou-
tras, em qualquer instância, zelar pela ética e pelo respeito mútuo.

Proposições:

1. Quanto às pesquisas do uso terapêutico da ayahuasca em caráter 
experimental:

a. Devem-se fomentar pesquisas cientificas abrangendo as seguintes 
áreas: farmacologia, bioquímica, clínica, psicologia, antropologia e 
sociologia, incentivando a multidisciplinaridade;

b. Sugere-se ao CONAD que promova e financie, a partir de 2007, 
pesquisas relacionadas com o uso e efeitos da Ayahuasca.
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2. Quanto à questão ambiental e ao transporte:

a. Sugere-se ao CONAD que considere a possibilidade de intercâmbio 
com o CONAMA, se possível lançando mão do auxílio das enti-
dades religiosas, no sentido de estabelecer medidas de proteção às 
espécies vegetais que servem de matéria prima à Ayahuasca, por 
meio de legislação específica para essas plantas de uso ritualístico 
religioso, as quais não podem ser tratadas indistintamente como um 
produto florestal não madeireiro.

b. Sugere-se ao CONAD ainda, que faça os encaminhamentos devi-
dos junto aos órgãos competentes do Estado, no sentido de regula-
mentar o transporte interestadual da Ayahuasca entre as entidades, 
ouvindo-se previamente os interessados.

3. Quanto à efetividade dos princípios deontológicos:

a. Sugere-se ao CONAD que estude a possibilidade de fixar mecanis-
mos de controle quanto ao uso descontextualizado e não ritualís-
tico da Ayahuasca, tendo como paradigma os princípios deonto-
lógicos ora fixados, com efetiva participação de representantes das 
entidades religiosas.

b. Solicita-se ao CONAD apoio institucional para a criação de insti-
tuição  representativa das entidades religiosas que se forme por livre 
adesão, para o exercício do controle social no cumprimento dos 
princípios deontológicos aqui tratados. 

c. Sugere-se ainda, caso os princípios deontológicos aqui definidos 
sejam acatados, que disto seja dada ampla publicidade, preferencial-
mente com a realização de um segundo seminário organizado pelo 
próprio CONAD auxiliado pelo Grupo Multidisciplinar de Traba-
lho, do qual devem participar todas as entidades, sem prejuízo do 
encaminhamento formal do ato a todos os órgãos dos Ministérios 
Públicos e da Magistratura Federal e Estaduais, Polícia Federal e 
Secretarias de Segurança Pública dos Estados.

Brasília, 23 de Novembro de 2006.
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Dartiu Xavier da Silveira Filho 
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Edson Lodi Campos SoaresVice
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do CONAD

Ester Kosovsky 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e OAB-RJ
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Membro do GMT - Representante do CONAD
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Membro do GMT - Representante do CONAD

Isac Germano Karniol
Membro do GMT - Representante do CONAD
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Membro do GMT - Representante de Mestre Raimundo Irineu Serra
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Notas

1    A especialista na área de psicologia, indicada pelo CONAD, Dra. Eroy Aparecida da 
Silva declinou de sua participação no GMT.

2    Vide Dossiê Ayahuasca – GMT (2006)

3    Vide Dossiê Ayahuasca – GMT (2006)

4   Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, Agricultura, Pecuária e Abastecimento,  
Departamento de Polícia Federal, ANVISA, IBAMA, FUNAI, OAB, Associação Médi-
ca Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria e confissões religiosas usuárias do chá 
Ayahuasca.

5    Vide Dossiê Ayahuasca – GMT (2006)

6  “Art. 2o Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, 
a cultura e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou pro-
duzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como 
o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotró-
picas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso” 

Isac Germano Karniol, Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, Jair Araújo Facundes,  
Wilson Roberto Gonzaga da Costa, Edson Lodi Campos Soares, Cosmo Lima de Souza,  

Luis Antônio Orlando Pereira, Roberta Salazar Uchoa, Alex Polari de Alverga, 
Edward MacRae, Dartiu Xavier da Silveira Filho.
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Anexo L

Resolução n. 1, de 25 de janeiro de 2010 do  
Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2010

Dispõe sobre a observância, pelos órgãos da Administração Públi-
ca, das decisões do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas   
CONAD sobre normas e procedimentos compatíveis com o uso reli-
gioso da Ayahuasca e dos princípios deontológicos que o informam.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS - CONAD, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista as disposições contidas no artigo 10 do Decreto nº. 5.912, de 27 
de setembro de 2006, e Considerando o Relatório Final elaborado pelo 
Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT), instituído pela Resolução nº. 
5 - CONAD, publicada no D.O.U. de 10/11/2004;

Considerando que o referido Relatório Final foi aprovado pelo  
CONAD, consoante Ata de sua 2ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de 
dezembro de 2006;

Considerando que o Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT) ba-
seou-se, em seu Relatório Final, na legitimidade do uso religioso da Ayahuas-
ca, como matéria já examinada e decidida pelos plenários do antigo Conselho 
Federal de Entorpecentes (CONFEN) e do Conselho Nacional de Políticas 
sobre Drogas (CONAD), cabendo ao GMT, no âmbito de sua competência, 
definida na Resolução nº. 5 - CONAD, 2004, identificar normas e procedi-
mentos compatíveis com o uso religioso da Ayahuasca e implementar o estudo 
e a pesquisa sobre o uso terapêutico da Ayahuasca em caráter experimental;
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Considerando que nas seis reuniões de trabalho o Grupo Multidisci-
plinar de Trabalho (GMT) discutiu a seguinte pauta (Introdução, itens 8 
e 9 do Relatório Final): “cadastramento das entidades; aspectos jurídicos e 
legais para regulamentação do uso religioso e amparo ao direito à liberdade 
de culto; regulação de preceitos para produção, uso, envio e transporte da 
Ayahuasca; procedimentos de recepção de novos interessados na prática 
religiosa; definição de uso terapêutico e outras questões científicas (item 8 
do Relatório Final);

Considerando que o objetivo final do Grupo Multidisciplinar de Tra-
balho (GMT), nos termos da Resolução nº. 5 - CONAD, 2004, é identi-
ficar “o que é preciso fazer” para atender aos diversos itens que integram 
os direitos e obrigações pertinentes ao “uso religioso da Ayahuasca” (item 
9 do Relatório Final);

Considerando a decisão do INCB (International Narcotics Control 
Board), da Organização das Nações Unidas, relativa à Ayahuasca, que afir-
ma não ser esta bebida nem as espécies vegetais que a compõem objeto de 
controle internacional;

Considerando, finalmente, as “Proposições” do Grupo Multidiscipli-
nar de Trabalho (GMT), em seu Relatório Final, numeradas de 1 a 3 e suas 
respectivas alíneas; Resolve:

Art. 1º Determinar a publicação, na íntegra, do Relatório Final, do 
Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT), fazendo-o parte integrante da 
presente Resolução.

Art. 2º Independentemente da publicação oficial, dar ampla publici-
dade à presente Resolução, com o anexo Relatório Final, através da entrega 
deste expediente a todos os conselheiros integrantes do Conselho Nacional 
de Políticas sobre Drogas (CONAD), inclusive para encaminhamento às 
instituições que representam, para os fins previstos na ementa da presente 
Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jorge Armando Felix
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Anexo M

Músicas de Erothides Campos

VALSA SERENATA AVE MARIA 
(Erothides Campos - 1924)

Cai a tarde tristonha e serena
Em macio e suave langor 
Despertando no meu coração
A saudade do primeiro amor

Um gemido se esvaia no espaço 
Nesta hora de lenta agonia
Quando o sino saudoso murmura
Badaladas da Ave Maria

Sinos que tangem com mágoas doridas
Recordando os sonhos da aurora da vida
Dai-me ao coração paz e harmonia
na prece da Ave Maria
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No alto do campanário
Uma cruz simboliza o passado
De um amor que já morreu
Deixando um coração amargurado

Lá no infinito azulado
Uma estrela formosa irradia
A mensagem do meu passado
Quando o sino tange Ave Maria
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Anexo N

Células Rítmicas na Música do Daime*
Marcus Castelo Schaaf

Fonte da pesquisa (página 1 e 2): gravação do Centro “Rainha da 
Floresta”/Alto Santo.

As formas musicais dos hinos, na maioria do casos, consistem em duas 
partes musicais, a parte A e a parte B. Cada um deles é constituido por  
4 compassos, que se repetem ou não. Podemos observar que as formas 
mais frequentes são: ABB (12 compassos) ou AABB (16 compassos). Exis-
tem hinos que são compostos de uma forma única (8 ou 12 compassos).  
O seguinte exemplo serve para demonstrar uma variação ritmica do maracá 
na forma musical de 8 compassos:  
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A marcha é o ritmo mais frequente dos hinos:

Embora não haja mazurcas no hinário do Mestre Irineu, vale a pena 
analisar um terceiro ritmo bastante executado nos bailes do Daime (p.ex. 
“Vamos dar louvor”, ou “Bem louvada seja” do hinário de Germano Gui-
lherme). 

Caso especial: Os hinos “Linha de Tucum” e Estou aqui” trabalham 
com uma batida, que se chama MARCHA VALSEADA. Embora parecida 
à da Valsa, a batida mantem o andamento em 4 por 4.
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Resumo: podemos observar abaixo a forma mais comum de execução 
rítmicas do maracá:

Observação: Variações rítmicas podem ocorrer, principalmente na 
marcha, porque as pessoas trocam os “tempos fortes” (1 e 3), um pelo ou-
tro. Também é comun observar, que os “bailantes” desconsideram o ANA-
CRUSE, pois, nem sempre a melodia (o canto) começa no tempo forte.
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Na ritmica melodica dos hinos encontramos uma combinação de 
semínimas com colcheias duplas, as vezes mínimas, ou uma combi-
nação de seminimas potuadas com colcheais únicas.

*Análise feita por: Dr.C.H Marcus Castelo Schaaf da Cultura, das Artes e 
da Saúde Social da Bahia pela UNI-A, Universidade corporativa das Amé-
ricas, através da fundação Luiz Ademir-Flamir, diplomado pela FUTURE 
MUSIC SCHOOL, Frankfurt/Alemanha.
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Este calendário é um resumo panorâmico dos rituais e datas oficializa-
das por Mestre Irineu antes de seu falecimento. Neste calendário, procura-
mos também detalhar as datas e seus ritos específicos com comentários que 
marcam a distinção entre eles. 

15 de janeiro: na comunidade do Daime passou-se a considerar o dia 
15 do mês de janeiro o início do calendário ritual da comunidade do Dai-
me. Neste dia é realizada a primeira “Concentração”. As concentrações se 
iniciam geralmente as 18:45 com o serviço de distribuição do daime para 
todos os participantes. A concentração é o único rito que não começa com 
preces. Este rito repete-se durante todo o ano do calendário nos dias 15 e 
30 de cada mês, exceto nas datas que coincidem com outras datas rituais, 
assim acontece com dia 30 de dezembro considerado livre pelo Mestre 
Irineu, como também as concentrações muito próximas ao carnaval. Pois, 
fala-se que Mestre Irineu desaconselhava fazer qualquer ritual do Daime 
durante o período do carnaval. Neste rito usa-se a farda azul. 

18 de Março: véspera do dia de São José. Neste dia é cantado e baila-
do o hinário “O Cruzeiro” de Mestre Irineu. O festejo de São José começa 
às 18:00 horas com a reza do Terço conduzida pela comandante feminina. 
Às 18:45 geralmente é iniciado o serviço de distribuição do daime. Depois 
da distribuição, todos tomam seus lugares no salão de baile e iniciam o 
bailado. É feito um intervalo de uma hora após o hino 66 - São João, perto 
da meia noite. Neste festejo, usa-se a farda branca.

Véspera da sexta-feira santa: este rito tem sua data móvel conforme 
o carnaval do calendário cristão. O trabalho começa às 18:00 com o Terço, 
seguindo-se a distribuição do daime às 18:45 e às 19:00 o bailado. Existem 
duas variantes para execução de hinários neste dia. Há centros que cantam 
e bailam os hinários das mulheres: D. Percília, Maria Gomes, Zumira Go-
mes, Adalia, Maria Zacarias, Maria das Dores (Nenen), Lourdes e outras. 

Anexo O

Calendário Ritual
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Segundo as lideranças destes centros estão seguindo as últimas recomenda-
ções do Mestre Irineu. Há também centros na comunidade do Daime que 
cantam e bailam os hinários dos companheiros: Germano Guilherme, João 
Pereira, Maria Damião e Antônio Gomes. Sempre ao final dos hinários nas 
duas variantes são executados os hinos novos de Mestre Irineu. Neste dia, 
também se canta o Bendito trazido por Francisca Mendes para o Mestre 
Irineu no final do trabalho (há sugestões de cantá-lo também a meia noite). 
Antes do Bendito se canta o hino do cruzeiro “Sexta Feira-Santa”. Fala-se 
que Mestre Irineu nunca executou a Santa Missa nessa data e nem dava 
vivas. Neste rito usa-se a farda azul. 

30 de Abril: aniversário de nascimento de Antônio Gomes. Nesta 
data, é cantado o hinário de Antônio Gomes e os hinos novos de Mestre 
Irineu ao Final. Dos companheiros mais antigos de Mestre Irineu é o único 
com data fixa de hinário de aniversário. Usa-se farda azul.

23 de Junho: véspera do dia de São João. Neste dia é cantado e bai-
lado o hinário do Germano Guilherme e “O Cruzeiro” de Mestre Irineu.  
Há centros que só executam o “O Cruzeiro”. É a única data quando se 
acende fogueira. O rito é iniciado às 18:00 horas com o Terço e, às 18:45 
a distribuição de daime. Todos os bailados de farda branca começam nes-
te mesmo horário. Fala-se que Mestre Irineu convencionou o dia de São 
João e Natal como datas oficiais para batismos de crianças e fardamento 
de adventícios na farda branca. Geralmente o adventício iniciava na azul 
sem estrela. Diz-se que Mestre Irineu não tinha nenhum rito para o farda-
mento. Apenas o adventício entrava nas fileiras do bailado como todos os 
outros participantes sem distinção entre os outros fardados, sem discursos 
de apresentação ou hinos especiais para fardamento. Usa-se farda branca. 

6 de Julho: aniversário de falecimento do Mestre Irineu. Nesta data 
a comunidade do Daime faz uma Missa iniciada às 16:00. E somente às 
18:00 reza-se novamente o terço para dar inicio a distribuição do Daime às 
18:45. Foi convencionado cantar “O Cruzeiro” sentado a capela (só voz) 
sem instrumentos, sem maracá e sem mesários em volta da mesa central 
do salão. Fora o dia de aniversário de falecimento do Mestre Irineu e dia 
de Finados, a Santa Missa só é executada no dia de falecimento de algum 
fardado da comunidade, geralmente após o velório, depois o rito repete-se 
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com sete dias, um mês, seis meses e cada ano depois da morte, usando-se  
a farda azul em todas as missas. No dia 6 de julho usa-se farda branca.

1 e 2 de Novembro: dia de Todos os Santos e dia de Finados. 
Neste dia são cantados e bailados os hinários dos companheiros do mestre 
Irineu: Germano Guilherme, João Pereira, Maria Damião, Antônio Gomes 
e os hinos novos do Mestre Irineu. Igualmente aos outros festejos inicia-se  
o terço às 18:00 horas, a distribuição às 18:45 e o baile as 19:00 horas. 
Dá-se viva até antes da meia noite. Depois da meia noite o baile segue sem 
vivas, pois, já é dia de finados. Ao final do baile é realizada a Santa Missa 
(sem mesários) que inicia com a reza do Terço. Após a Missa muitos dos 
seguidores de Mestre Irineu se dirigem ao cemitério para visitar o túmulo 
de parentes. Usa-se farda azul neste dia.

7 de Dezembro: véspera de Nossa Senhora da Conceição. Nesta 
data são cantados e bailados os hinários do Germano Guilherme e “O Cru-
zeiro” de Mestre Irineu. Há centros que só executam “O Cruzeiro”. Fala-
-se que Nossa Senhora da Conceição era comemorado na casa do Germano 
Guilherme e que foi trazido para a sede central somente em 1963. Assim, 
esta data tornou-se festejo oficial um ano antes de Germano Guilherme 
falecer. Diz-se também que foi a partir daí que o hinário do Germano 
Guilherme foi oficializado para execução na abertura “d’O Cruzeiro” de 
Mestre Irineu, nas datas de Nossa Senhora da Conceição, Natal, Reis e São 
João. Nessas datas é cantado também o hino da Confissão. Usa-se farda 
branca. 

14 de Dezembro: véspera do Aniversário de nascimento de Mestre 
Irineu. Até 1969 comemorava-se o aniversario do líder com dança de salão 
servindo-se daime. Em 1970 passaram a festejar seu aniversário, cantando 
somente o “O Cruzeiro”, sem o hinário de Germano Guilherme. Usa-se 
farda branca.  

24 de Dezembro: véspera do dia de Natal. Neste dia é cantado  
e bailado o hinário de Germano Guilherme e “O Cruzeiro” de Mestre Iri-
neu. Há centros que só executam “O Cruzeiro”. O rito é iniciado às 18:00 
horas com o Terço, às 18:45 faz-se a distribuição de daime e às 19:00 horas 
é iniciado o bailado (A maioria do bailes oficiais seguem esses mesmos ho-
rários). No Natal, assim como no dia de São João, Mestre Irineu realizava 
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batismos de crianças e fardamento de adventícios na farda branca. Os ba-
tismos eram feitos ao final do festejo, depois de encerrado o baile. Usa-se 
farda branca nesta data.

5 de janeiro: véspera do dia dos Santos Reis. Nesta data é cantado 
e bailado o hinário de Germano Guilherme e “O Cruzeiro” de Mestre 
Irineu. Há centros que só executam “O Cruzeiro”. Nesta data também é 
cantado ao final do hinário um hino do Mestre Irineu que só é executado 
nesse dia, chamado 25 - Oferecimento. É também nesse dia, que é feito o 
ritual da entrega dos trabalhos, simbolizando o final do calendário anual do 
Daime. Usa-se farda branca.    

Concessões de Mestre Irineu:

Dia 10 de Fevereiro: Aniversário de nascimento de Leôncio Go-
mes. Neste dia comemora-se o aniversário do Presidente e sucessor esco-
lhido por Mestre Irineu. Neste dia é cantado e bailado somente o hinário 
“d’O Cruzeiro” de Mestre Irineu. Usa-se Farda Branca.

Dia 14 de julho: Aniversário de nascimento de Peregrina Gomes 
Serra. Nesta data é festejado somente na sede central o aniversário de 
Dona Peregrina viúva do Mestre Irineu. Canta-se e baila-se o hinário “d’O 
Cruzeiro” de Mestre Irineu. Usa-se farda branca.

Dia 22 de julho: Aniversário de nascimento de José Nunes, líder 
da extensão do Daime conhecida como Limoeiro. Esta data só era come-
morada na colocação chamada Limoeiro no município do Bujari – Acre, 
enquanto José Nunes estava vivo. Toda a comunidade se deslocava para lá, 
para cantar e bailar o hinário “d’O Cruzeiro” de Mestre Irineu. Usava-se 
farda branca.
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