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Mestre Irineu Inicia o Daime em Rio Branco

No dia 26 de maio de 1930, numa segunda feira, Mestre Irineu
1
 jun-

tamente com Zé das Neves, Terto, e talvez, sua companheira, D. Francisca, 
realizaram a primeira sessão aberta com daime. Guilherme Germano não 
teria participado dessa sessão, não se sabe ao certo se por ele por estar de 
serviço na polícia, ou por n de Mestre Irineu a Rio Branco. Na entrevista 
abaixo de Zé das Neves ao Jornal Varadouro ele comenta sobre como se 
desenrolaram os trabalhos de Daime naqueles tempos iniciais.

Em fevereiro de 1930, com 22 anos de idade, me transferi para Rio 
Branco. Eu cheguei em fevereiro e o Mestre Irineu chegou em março. 
Quando chegou maio, este começou o trabalho dele aqui. Nessa 
época, ele já tinha uns trinta e nove anos. Tinha um cidadão que 
conhecia ele e que trabalhava comigo, e me disse que Mestre Irineu 
tinha chegado e coisa e tal. Então, em razão de conhecimento, pude 
alcançar o trabalho.
Ele não me convidou, foi tática minha chegar e tomar Daime mais ele. 
Aliás, ele nunca convidou ninguém. Quem quer vai. Foi no dia 26 de 
maio de 1930 que comecei este trabalho com ele, e trabalhamos até  
o falecimento dele, 41 anos e 41 dias. Naquele tempo, não havia farda 
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e este trabalho foi de concentração. Éramos três pessoas. Já faz muito 
tempo.

2
 (João das Neves)

A sessão de concentração realizada por Mestre Irineu, comentada por 
José das Neves, consistia em se tomar o “daime” e fazer silêncio durante 
uma hora e meia. Nestas sessões Mestre Irineu costumava fazer “chama-
dos”, melodias assobiadas ou cantadas em solo, no objetivo de invocar 
seres espirituais para resolver alguma questão urgente ou curar alguma do-
ença entre os presentes. O “chamado” é tratado dentro do Daime como 
um segredo que envolve certos tabus. Não se deve fazer uso dele à toa, sem 
nenhum objetivo pertinente, sob pena de se incorrer em alguma punição 
da entidade invocada. Vejamos um trecho da entrevista de Luiz Mendes 
dada a Beatriz Labate, em fevereiro de 2007 a respeito destas práticas: 

Nos trabalhos de concentração, quem prestasse atenção podia escutar 
os chamados que o Mestre fazia. Ele tinha vários... cada um diferente. 
Eu não sei se tinha letra ou não. Ele não ensinou. Os “chamados” eram 
solfejados ou assobiados. Era uma coisa muito sutil mesmo, não sei se 
todo mundo percebia, era bem baixinho...
Ele fazia quando tinha necessidade, para cura. Sabe, é um negócio 
muito sério, porque se você chama, vem mesmo, e se a pessoa não tem 
preparo, não sabe o que fazer com o que chegou, pode até ficar doente. 
Acho que por isto que o Mestre não passou os chamados para ninguém.

3
 

(PACHECO; LABATE, 2007, p. 28)

Luiz Mendes chegou ao Daime em 1962 e ainda pôde assistir Mestre 
Irineu executando os “chamados”. Assim, tudo indica que ele tenha feito 
os “chamados” até seus últimos dias de vida. D. Percília Ribeiro, relata que 
desde que chegou ao Daime, junto com seu pai em 1934, presenciou Mes-
tre Irineu executar os “chamados”. D. Percília viria a se tornar assistente de 
Mestre Irineu e foi a única discípula sua a receber os “chamados” direta-
mente dele, para “zelar” (mantê-los na memória). Com sua morte, em 27 
de outubro de 2004, possivelmente perdeu-se definitivamente a memória 
desses “chamados” na íntegra. Acredita-se que ela não os tenha repassa-
do para mais ninguém, embora outros discípulos conseguiram, ainda que 
fragmentariamente, manter na memória partes das letras e melodias. Sobre 
“chamados”, diz-se ainda que Mestre Irineu aconselhou a todos os seus 
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discípulos mais antigos que executassem os seus próprios, se os recebessem 
do astral e se fossem aprovados por ele ou por D. Percília. Segue uma en-
trevista de D. Percília Ribeiro, dada a Antônio Macedo em 1999, falando 
a respeito dos “chamados”.

Às quartas-feiras, era o serviço de concentração. Começou pelas con-
centrações. Às quartas-feiras, todo mundo concentrado; o Mestre tra-
balhando em benefício daquela pessoa que estivesse necessitado, que 
estivesse presente ou ausente. Mas ele tava trabalhando naquele bene-
fício, todo mundo também concentrado, também naquele fim. Então, 
naquela época tinha aqueles “chamados”, de cura mesmo. Ele chama-
va, silenciosamente, ele chamava ali mesmo. Dentro da concentração 
ele recebia a cura daquela pessoa ou como podia ser [...]. 
O “chamado” de cura a gente não pode andar cantando não, “chama-
dos” de cura é coisa muito silenciosa, não é? Tem coisas que a gente 
não pode publicar tudo. Não é por nada não, é porque tem pessoas 
que não sabem usar e depois bota fora, né. É isso (Percília Ribeiro).

Os “chamados”, que podem ter letra ou somente melodia, geralmen-
te invocam algum ser ou força do astral para que se apresente ou venha 
em socorro. Mas algumas vezes os hinos também podem ser usados desse 
modo para invocar a ajuda de outro grupo de seres. Assim, há seres da 
“linha hinária” (termo muitas vezes usado na religião para o conjunto de 
hinos) como o Tucum, presente no Hino – 107 de Mestre Irineu, que 
podem ser chamados. Desta forma o hino passa a ser executado em for-
ma de “chamado”. Neste caso, o Tucum é executado normalmente como 
“chamado”; repetido três vezes à capela. É executado principalmente no 
“Trabalho de Mesa” ou de “Cruzes”. Da mesma forma que A Linha do 
Tucum, existe um hino de João Pereira, o 31 – Maraximbé 

4
, que também 

pode ser executado como chamado. Seguem abaixo os hinos A linha do 
Tucum de Mestre Irineu e Maraximbé de João Pereira. 
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107 - LINHA DO TUCUM
(Mestre Irineu Serra)

Eu canto aqui na terra 
O amor que Deus me dá
Para sempre, para sempre,
Para sempre, para sempre

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

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

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

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   134 19/10/2011   18:04:53



135

31 - MARAXIMBÉ
(João Pereira)

Eu vou chamar Maraximbé
E quem quiser venha escutar
Vem cá vem cá vem cá
Vem cá vem cá vem cá

Chamei Maraximbé
Para ele vir cá
Traz o corpo e fica firme
Faz lombo pra apanhar

Você deve se lembrar
Deve pensar um pouco
Na firmeza que empregou
E na palavra que jurou

Chamei Maraximbé
Para ele vir aqui
Segue em frente e pisa firme
E marca passo pra seguir

Oh! Meu divino pai
Minha sempre Virgem Maria
Perdoai o vosso filho
E os crimes que eu cometi.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   135 19/10/2011   18:04:53



136

Os seguidores de Mestre Irineu têm muitas histórias sobre castigos 
sofridos em decorrência do uso inadequado dos “chamados”. Tal “uso 
inadequado” consistiria em entoar os chamados desnecessariamente, em 
circunstâncias do cotidiano, (lavando-se roupa, por exemplo), com desdém 
ou em gozação, em conversas fúteis, ensaios coletivos, ou até em entrevis-
tas com pesquisadores. As consequências podem ser variadas e os levianos 
se expõem ao risco de sofrer os mais variados dissabores, tais como: aciden-
tes, doenças repentinas ou outros males inexplicáveis. Em geral, considera-
-se que o mais apropriado seria entoá-los, com firmeza e convicção, em um 
momento de ritual e dentro da sede de trabalhos. Adália Gomes, esposa do 
Francisco Granjeiro, filha de Antônio Gomes (uns dos primeiros discípulos 
de Mestre Irineu), falou-nos sobre esse tipo de acometimento.

Só fazia assobiar, não era cantado não. Mas a Percília sabia tudinho, 
mas ela não ensinava pra ninguém [...]. Mas, os nomes dos “chama-
dos” eu posso dizer: tinha um chamado Manacá, tinha outro chama-
do Pakaconshinawa. Não estou lembrada do nome dos outros. 
Às vezes eu ficava assim cantando, a Percília dizia: “Olha tá mexendo 
com quem tá quieto.” [...] 
Porque se você ficar cantando assim, ele vem mete o chicote. Você 
adoece e não sabe porque. Inclusive, eu tinha uma sobrinha, uma 
sobrinha assim, porque ela era enteada do irmão do Chico Granjeiro, 
meu esposo. Ela aprendeu a cantar Maraximbé. Ela vivia brincando, 
cantando: “Vou chamar Maraximbé, pra ele vir tomar café.” Todo dia 
ela vinha cantando isso. 
“Olha tu toma cuidado.”
Quando foi um dia, ela começou com uma dor de dente. Dor de den-
te. Essa menina chorava noite e dia. Aí, eu disse pra ela: “Vá lá ao Alto 
Santo pra Padrinho Irineu rezar o dente, ele reza e passa.” 
Ela foi. Quando ela chegou lá, ele disse: “Vou lhe ensinar um remé-
dio, todo dia você chama Maraximbé pra tomar café.” 
Ela disse: “Quem é que foi dizer pra ele? Quem tia?”  
“Está pensando que ele não vê o que tu faz não? Mexendo com as 
coisas divinas, ele tá vendo toda hora.” 
Ela ficou toda desconfiada.

5
 (Adália Granjeiro)
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O caráter reservado dos “chamados” dificultou sua difusão entre os 
seguidores e a sua transmissão intergeracional, assim são poucos os que ain-
da sabem fragmentos de certos “chamados” e, durante pesquisa realizada 
entre alguns dos mais próximos seguidores de Mestre Irineu, só pudemos 
apurar um conhecimento fragmentário de doze dos chamados recebidos 
por Mestre Irineu. 

Chamados de Mestre Irineu

1.  Princesa Tremira (solfejado);
2.  Pakaconshinawá (solfejado ou cantado);
3.  Canarinho (solfejado);
4.  Tamaracá;
5.  Manacá;
6.  Senso-cheiroso ou Senso-perfumoso;
7.  Família Real; 
8.  Rei Titango;
9.  Rei Tituma;
10. Rei Agarrube;
11. Maraximbé;
12. Amansador.

Na lista entidades invocadas pelos “Chamados” 
6
, encontramos títulos 

de realeza, assim como nomes indígenas. A Princesa Tremira, refere-se a 
uma entidade que já se comunicava com os participantes do CRF. Mas o 
“chamado” Pakaconxinawá nos intrigou por sugerir um possível contato 
de Mestre Irineu com a cultura indígena do tronco linguístico Pano, pos-
sivelmente durante o período de sua iniciação ao uso da ayahuasca no Alto 
Purus.

7
 Os nomes dos “chamados”, Tamaracá, Manacá, Maraximbé, pro-

vavelmente são de procedência Tupi, assim como a inspiração para alguns 
de seus primeiros hinos. Encontramos também em seu hinário, outros no-
mes de matriz tupi como: Tuperci (filho de Deus), Jaci (lua), Ripi (curio-
so, pessoa, você), Tarumim (Mãe D’Água), Currupipiraguá (Curupira) e 
Soloína (nome de pessoa). O Tupi não é um tronco linguístico presente 
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na região do Alto Amazonas, portanto, essas nomenclaturas utilizadas por 
Mestre Irineu devem ser frutos de seu contato com a cultura Tupi em sua 
terra natal.

8
 Existia também, um “chamado” de diagnóstico. Este era o 

“chamado” Senso-cheiroso ou Senso-perfumoso, usado por Mestre Irineu 
quando ele queria saber se a doença tinha cura ou se o doente iria conti-
nuar vivo. Pedro Matos, esposo de D. Percília Ribeiro, nos falou como era 
empregado esse “chamado”. 

Figura 30  As tribos de língua Pano se concentravam entre  
o Dep.º do Alto Taruacá e Dep.º do Alto Purus.

Era um tipo de chamado de alerta que o Mestre fazia, chamado Senso-
-perfumoso. Tinha um trechinho assim: “Senso-perfumoso é da flo-
resta, é do nosso Pai Soberano, peço a saúde do meu irmão, ou desse 
irmão.”
Aí, se na miração, o Mestre visse um lençol se abrindo, o irmão estava 
aqui. O irmão tinha chance de se curar e ficar vivo. Mas, se o lençol se 
fechasse, o irmão já estava em outro lugar, estava sentenciado a morrer 
breve. É verdade mesmo, eu perguntei à Percília, e ela sempre dizia que 
era verdade. Se fosse pro irmão viajar, ficava tudo fechado, não recebia 
nenhuma explicação. Era que já estava do outro lado.

9
 (Pedro Matos)
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Já outros nomes que surgem nos hinos de Mestre Irineu são de pro-
cedência desconhecida, como Titango, Tituma e Agarrube. Muitos de seus 
discípulos falam que são os três Reis Magos do Oriente, que saudaram 
Jesus, identificados com nomes indígenas atribuídos por Mestre Irineu. 

Chama-nos a atenção a quantidade de nomes indígenas ou de matriz 
africana

10
 que aparecem nesses chamados, refletindo uma incomum valori-

zação dessas culturas, muito estigmatizadas na época. Porém, nomes desse 
tipo ocorrem muito mais nos primeiros tempos da formação da nova dou-
trina, uma vez que, posteriormente, tanto a cosmologia indígena quanto a 
africana, foram perdendo espaço para elementos do catolicismo, numa es-
pécie de “branqueamento” de seus valores e de perda de lembrança de seus 
significados originais. Assim, muitos daimistas, quando indagados sobre 
esses seres ou nomenclaturas provenientes de outras línguas, consideram-
-nos como atributos do próprio Mestre Irineu, ou melhor, de sua perso-
nalidade espiritual “Juramidã”.

11
 Esse processo de “branqueamento” seria 

reflexo de um processo que se manifestava na cultura brasileira como um 
todo e, como veremos mais adiante, afetaria as próprias representações pic-
tóricas de Mestre Irineu, cujos traços negros às vezes eram modificados ou 
“atenuados”. 

Acredita-se que a maioria dos chamados de Mestre Irineu foram “re-
cebidos”

12
 quando ele ainda estava em Brasileia. Essas invocações se asse-

melham em muito às canções ou “ícaros” dos “vegetalistas”, inclusive pelo 
fato de vários não terem letras, sendo apenas melodias assobiadas. A palavra 
“ícaro” é uma corruptela do verbo quéchua ikaray, que significa assoprar 
fumaça para curar. (LUNA, 1986a) Isso remete à prática vegetalista de 
assoprar fumaça de tabaco sobre seus clientes ou sobre a ayahuasca a ser 
oferecida aos enfermos. (DOBKIN DE RIOS, 1972) Inicialmente, Mestre 
Irineu também costumava fazer uma prática análoga, soprando fumaça de 
tabaco sobre a bebida, para fazer o que chamava de “daime curado”. Luiz 
Mendes confirma que o uso ritual do tabaco agregado ao daime ainda per-
sistia na década de 1960. Outros, como Daniel Serra e sua esposa Otília, 
também fazem relatos similares:

Quando chegava algum doente pedindo daime para se curar, o Mestre 
levava na casa dele e dava um copo de daime com fumaça de tabaco 
– ele pegava um tabaco que ele mesmo produzia, ou charuto, pois 
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ele ganhava muitos de presente, né?, e soprava a fumaça dentro do 
copo... e aí tampava com a mão um pouco, dava uma baforadinha as-
sim de longe... fuuu, fazia uma pequena concentração... destampava e 
dava para o doente tomar. Era chamado o daime curado do Mestre.13  
(LABATE; PACHECO, 2007, p. 28)

Quando a gente tava mirando muito, ele tirava a miração. Ele acendia 
um charuto e soprava fumaça na cabeça e passava a mão e tirava logo 
a miração e passava a agonia.

14
 (Otília)

Quando a pessoa estava doente, ele jogava a fumaça no copo e tapava 
com a mão. Muitas vezes ele jogava a fumaça no copo. Já para passar 
a miração, ele usava só a mão, passando na cabeça da pessoa ou, se 
estivesse com um charuto ele soprava em cima da cabeça da pessoa e 
passava a miração.

15
 (Daniel Serra)

Mas, Mestre Irineu raramente repassou aos seus seguidores o conhe-
cimento específico sobre diferentes usos rituais do tabaco, como assoprar 
fumaça no copo para “curar” o daime ou usar um charuto para tirar “aflu-
ído forte”, ou miração, de quem estava em agonia. Além disso, devemos 
lembrar que o tabaco usado ritualmente por Mestre Irineu recebia um tra-
tamento artesanal e era bastante diferente em sua composição daquele atu-
almente produzido pela grande indústria fumageira. 

Embora fossem poucos os que receberam a sua autorização para tra-
balhar dessa forma com o tabaco, muitos se sentiram estimulados a usá-lo 
em conjunto com daime, para aumentar o “afluído”. Antigos seguidores 
de Mestre Irineu se lembram de discursos que ele fazia estimulando esse 
uso: “O bom aoasqueiro usa tabaco”.

16
 Mas, lembram esses seguidores, 

apesar de dizer isso, ele não obrigava ninguém a usar. Atualmente, grande 
parte dos daimistas consideram o tabagismo como sendo um “vício” e o 
uso de tabaco é desestimulado, talvez menos por suas antigas conotações 
indígenas do que por sua associação à doença na moderna cultura ociden-
tal. Mesmo nos grupos daimistas mais ciosos de sua adesão ortodoxa à 
linha de Mestre Irineu, o uso do tabaco é frequentemente vedado dentro 
ou perto dos salões onde se realizam os rituais.

Além do uso de tabaco, pode-se observar também, entre os antigos 
discípulos de Mestre Irineu, o consumo de várias outras substâncias de  
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origem vegetal em conjunto com o daime, também seguindo ensinamentos 
seus. São cinco os produtos mais comumente usados junto com o daime:

1. Chá de erva cidreira;
2. Charutos e cigarros de tabaco bruto;
3. Rapé (tabaco, sementes de imburana, erva-doce, cravo, 

pião e cabacinha);
4. Caissúma (bebida feita de macaxeira, erva-doce e gengibre 

fermentados);
5. Macaxeira insossa (Manihot utilíssima, cozida sem sal).

Novamente detectamos aqui a influência da matriz vegetalista, pois 
entre os curandeiros indígenas ou caboclos é frequente o uso de outras 
substâncias vegetais combinadas17 com a ayahuasca, existindo uma exten-
sa bibliografia a respeito dessas substâncias.18 Embora a mais usual seja o 
tabaco, encontra-se também o uso de perfumes, chás de casca de árvores, 
comidas específicas e outros psicoativos. 

Acredita-se que o chá de erva cidreira (Melissa officinalis) tenha sido 
uma das primeiras substâncias vegetais a serem usadas em combinação com 
o daime. Esse uso de chá de erva cidreira possivelmente remonta ao rito da 
iniciação ayahuasqueira de Mestre Irineu, pela entidade que denominou de 
“Clara”. Ela propôs que ele fizesse uma dieta de macaxeira insossa e chá 
de erva cidreira, permanecendo isolado na mata, durante oito dias. Desse 
modo, tanto o chá de erva cidreira quanto a macaxeira insossa ganharam 
valor simbólico religioso no Daime. O chá de erva cidreira ainda hoje é 
servido em todos os centros do Alto Santo nos rituais do Daime. Já a ma-
caxeira insossa é usada nos rituais de feitio. Tudo indica que o rapé também 
seja outra substância usada com o daime desde que Mestre Irineu teve sua 
iniciação. O rapé no Daime é considerado uma espécie de remédio contra 
resfriados, muito usado em tempos de friagens repentinas e dias chuvosos. 
Ele é usado principalmente durante os feitios, quando os homens ficam em 
contato direto com as altas temperaturas da fornalha em alternância com 
as temperaturas do ambiente. Fala-se que o uso do rapé nesse ritual evita 
resfriados. Mestre Irineu fazia o seu próprio rapé cuja fórmula repassou  
a Maria Gomes, esposa de Antônio Gomes, que posteriormente a divulgou 
mais amplamente (cravo - Caryophiyllus aromaticus, erva doce - Anethum 
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foeniculum, imburana de cheiro - Amburana cearensis, pião do paraguai - 
Jatropha curcas, cabacinha - Luffa operculata e tabaco - Nicotiana setacea). 

Já a caissúma, é uma bebida de origem indígena, muito usada nas tri-
bos de tronco linguístico Pano. O uso da caissúma entre os frequentadores 
do CRF foi detectado por Jair Facundes na entrevista que ele fez com Bea-
triz Costa, filha de André Costa. Dessa forma, é plausível que Mestre Irineu 
tenha aprendido a fazer a caissúma a partir de sua iniciação com os chefes 
da ayahuasca. O preparo da bebida foi ensinado a todos da irmandade 
que desejassem aprender. Valcírio Granjeiro (filho de Francisco Granjeiro 
e Adália Gomes – neto de Maria Gomes) nos revelou a receita repassada 
por Mestre Irineu.19

Caissúma é simples: macaxeira temperada com gengibre e erva-doce. 
Tem gente que gosta do cravo, coloca um pouquinho de cravo, aí fica 
bem temperada. Se faz cozinhando a macaxeira, depois mistura tudo 
e deixa passar de quatro a três dias. Com quatro dias ela fica bem apu-
rada, de três dias ela fica menos apurada.20 (Valcírio Granjeiro)

Quando Mestre Irineu iniciou seus trabalhos em Rio Branco, os prin-
cipais elementos de suas práticas religiosas eram, além da própria bebida, os 
chamados, seus primeiros hinos e esses outros produtos de uso associado ao 
daime, deixando transparecer uma forte influência indígena. Mas, com o pas-
sar do tempo, os traços de cultura indígena, com exceção do daime, foram 
cedendo espaço a elementos mais próximos da cultura nacional dominante.

A Cura e a Formação do Primeiro Corpo de 
Seguidores de Mestre Irineu (1930-1945)

Quando Mestre Irineu começou a realizar trabalhos espirituais, al-
guns de seus amigos da Força Policial se converteram em seus seguidores.  
Assim, Germano Guilherme, João Pereira e João Leão (Jacumim), junta-
ram-se ao padeiro Zé das Neves e a Terto. Logo depois deles, entre 1930 
e 1931, chegaram também, Joaquim Tamandaré e esposa, o farmacêuti-
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co Joaquim Português e sua esposa Maria, José Afrânio e José Capanga.  
Em 1932 chegou o casal Damião Marques de Oliveira e Maria Francisca 
Vieira (Maria Damião ou Maria Marques Vieira; ela era carvoeira e vende-
dora de tapioca – ver Apêndice I) e a família do magarefe Manoel Dantas. 
Já em 1933, chegaram ao Daime a família de Maria Franco com seus filhos 
Antônio Roldão, Antônio Tordo e Raimunda Marques Feitosa. Neste pe-
ríodo, Mestre Irineu convocava a irmandade uma vez por semana para se 
encontrar e realizar os trabalhos. 

No começo, os trabalhos de Mestre Irineu eram voltados à concentra-
ção e à cura. Problemas relacionados à saúde eram as principais razões para 
as pessoas o procurarem, desde o início dos seus trabalhos com daime em 
Rio Branco até seus últimos dias de vida. Frequentemente, pessoas que se 
sentiam agraciadas com cura tornavam-se seus seguidores juntamente com 
seus familiares. Foi o que aconteceu com a família de Antônio Ribeiro de 
Matos e Firmina Maria de Matos (ver Apêndice J), cearenses que vieram no 
ciclo da borracha em busca de uma vida melhor. Desiludidos, encontraram 
muitas dificuldades de sobrevivência nas terras acreanas e suas vidas ficaram 
ainda mais difíceis quando toda a família contraiu “paludismo” ou malária. 
Vejamos o relato de D. Percília Ribeiro, filha do casal, a respeito do contexto 
da época, da chegada deles ao Daime e das técnicas de cura com a bebida:

Quando eu nasci, a gente morava no Calafate. Não sabia nem que exis-
tia Mestre Irineu. Depois, meu pai viu sair uma conversa fiada do com-
padre Pedro, de que no lugar que ele morava dava muito peixe muita 
caça. Aí, Fomos morar num lugar que chamava Dois de Pau. [...] 
Daí, começou a adoecer todo mundo com a malaria. Nesse tempo 
não era malaria, era paludismo. Primeiro quem pegou fui eu, arriei. 
Meus irmãos também, tudo pegou. Depois a mamãe pegou também. 
Papai ficou lutando com tudo sozinho, sem poder trabalhar, sem po-
der fazer nada. Ainda morreu um irmãozinho meu de dois aninhos. 
O papai ficou sem saber o que fazer. Papai adoeceu por último. Ele 
pegou também e disse: “Vai morrer tudinho, eu vou é embora daqui; 
deixo tudo isso ai, vou viver de outra vida.” [...] 
Aí, fomos para a casa da minha avó. Era todo dia caminhada pro hos-
pital. Os meus irmãos e o papai também logo ficaram bons, mas eu 
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não tive isso não. Eu foi quem mais peguei. Quando a mamãe também 
melhorou logo, cuidou, tomou conta [...]. Prá mim não tinha remé-
dio, não tinha injeção, não tinha nada, pra mim nada servia. Aí, o João 
Paulino, um conhecido de papai, chegou e disse: “Olha Ribeiro, ali 
tem um homem que tem um trabalho que é uma coisa incrível, que eu 
nunca vi, mas só vendo pra a gente crer. Ele trabalha com uma bebida. 
A pessoa toma essa bebida e se concentra e vê tudo, até os parentes 
que já morreram.” 
Papai ficou assim. Papai não era homem de andar acreditando em 
qualquer coisa não. Mas quando ele ouviu falar do Mestre Irineu ele 
disse: “Eu vou lá, eu vou ver isso como é que é.” Aí, ele foi com o 
João Paulino. [...]
Na outra vez que ele foi, arranjou um vidrinho. Minha mãe me deu 
uma colher, já era muito. Eu tinha oito anos. Foi no fim de outubro 
de trinta e quatro. [...] Eu fiquei deitada, cuidei de quietar minha 
cabeça pra dormir, fui aquietando, [...] quando dei fé as coisas foram 
ficando bem diferentes, foi crescendo e tal. Aí eu gritei: “Mamãe!”
Ela respondeu: “O que é menina?”
“Chega aqui depressa que eu vou já morrer.”
Correu, mandou chamar o papai. Lá se vem. Quando ele vem de lon-
ge, ele já vinha rindo chegou e disse: “Você tá é com medo, isso não 
faz medo não, É assim mesmo, coisa e tal.” [...]
Mas eu já estava assombrada.
“Mamãe, a senhora arma uma rede pra mim lá fora que eu não fico 
aqui nessa cama.”
Mamãe armou a rede e eu fiquei lá. Ora, pra mim, os arvoredos, era 
tudo falando, eram tudo se mexendo. Eu disse: “Que negócio foi 
esse?”
Foi indo, foi indo, passou. Já me sentia melhor do paludismo. Quando 
foi na outra semana papai disse: “Se arrume aí e vamos comigo.” [...]
Cheguei lá, o pessoal tudo, só existia concentração cerrada mesmo, 
que ninguém nem fungava não. [...] Até quando terminou, o Mestre 
disse assim: 
“Antônio Ribeiro, cadê a moça que você disse que ia fazer zoada aqui 
atrapalhar todo mundo?” 
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Ele disse: “É ela, me desmentiu.”
O Mestre disse: “Ora, essa aí vai ser aoasqueira até debaixo d’água.” 
[...] 
Aí, aqui, acolá, a febre sempre me aparecia. Toda semana ainda tinha 
que ir no hospital. [...] sei que com poucos dias apareceu ararem, 
essa pílula que chamava ararem. O Mestre procurou no trabalho um 
remédio pra mim pra acabar com aquilo; disseram que meu remédio 
era aquele. Ele foi e disse pra papai comprar uma caixa de ararem, se 
eu tomasse uma caixa eu ficava boa. 
“As primeiras doses dela vai ser dose dupla, depois ela vai ficar toman-
do uma um dia sim outro não, até terminar a caixa.”
E assim eu tomei. A febre ficou foi com medo de mim. Graças a Deus 
fiquei boa e completamente curada.

21
 (Percília Ribeiro)

Muitos foram os casos de malária que Mestre Irineu ajudou a tratar 
com daime. Em vários casos, como o da D. Percília, ele recorria também,  
a remédios de farmácia. O daime muitas vezes era indicado como o re-
médio em si para muitas doenças. Outras vezes, era utilizado como um 
recurso de diagnóstico e também como uma maneira de encontrar, em 
miração, o remédio que sanaria a doença. Os remédios recebidos ou reve-
lados poderiam incluir infusões, compressas, urina (para beber ou passar), 
escalda pés, pílulas e xaropes de farmácia ou até alguns recursos mais exó-
ticos, como ossos velhos ou prendas, dizeres com banho de daime e dietas 
sexuais rígidas.

22
 Antônio Gomes (antigo discípulo de Mestre Irineu) foi 

uns dos casos que Mestre Irineu tratou só com daime. Vejamos a narrativa 
de Adália Gomes abaixo sobre seu tratamento.

Eu nem sei que doença era. Assim tipo era macumba que fizeram pra 
ele, mas não sei se existe macumba, né? Mas, pelo que o pessoal diz, 
era perseguição; Ele era valente em casa, batendo nos meninos, era 
com a mamãe gritando. Não queria comer, não dormia. Ele mandava 
todo mundo ir embora, depois chamava todo mundo pra casa de vol-
ta. Ele saía, aí os amigos dele lá disseram que era bom viajar pra San-
tarém. O pessoal lá que trabalha com essas coisas. Ele tava vendendo 
tudo que tinha pra ir viajar. 
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Aí, encontrou Zé das Neves, que era muito amigo do Padrinho Mes-
tre Irineu. O pessoal falava que era a segunda pessoa dele. Ele tinha 
uma padaria e o papai ia sempre pra lá conversar com ele, comprar 
pão, comprar alguma coisa pra levar pra casa. Aí contou pra ele como 
ele tava, que ia viajar. Aí, ele disse:“Seu Antônio, eu tenho um amigo 
que, se o senhor for lá conversar com ele, capaz de lhe curar. Se o 
senhor viajar vai acabar com tudo que tem e a sua família fica aí. Se o 
senhor quiser ir lá eu lhe levo lá.” 
Aí, ele disse que queria. Aí, ele foi lá. Só em conversar com ele, ele já 
sentiu a melhora, já sentiu aquela calma e tudo. Aí, marcou outro dia 
pra ele ir, pra ele fazer o trabalho, uma quarta-feira. Aí, ele foi. 
  Eu não fui, e nem sei dizer como foi. Sei que ele tomou o daime. 
Quando ele chegou em casa tava bom, bonzinho. Ele não dormia. 
Fazia tanto tempo que ele tava assim, eu não me lembro. Eu não sei 
quanto tempo passou. Passou o tempo, ele ficou bom. Aí, nunca mais 
ele deixou Mestre Irineu e levou nós pra lá.

23
 (Adália Gomes,) 

Assim através dos trabalhos de cura, Mestre Irineu foi juntando em 
torno de si muitos adeptos. Passou a ser cada vez mais procurado, come-
çando a se destacar em Rio Branco como poderoso curador. D. Percília 
Ribeiro em entrevista com Antônio Macedo, relata abaixo outra cura re-
alizada por Mestre Irineu, por volta de 1933. Nesta, além de daime, ele 
utilizou um cozido de ossos. 

João de Sena era um senhor já de idade média, mais ou menos. Então, 
ele se achou muito doente e teve muito tempo hospitalizado. Mas os 
médicos não acharam meios de curá-lo, e logo o desenganaram. [...] 
Depois de muita luta, ele saiu do hospital, aí ouviu falar do Mestre e 
veio ao encontro do Mestre. 
Chegou, contou a história dele, que os médicos já tinham o desenga-
nado e ele tava sem esperança. E o Mestre Irineu disse: “Não perca a 
esperança porque os médicos desenganaram, mas Deus não lhe desen-
ganou. Então vamos esperar pela voz de Deus.”
Aí, foi trabalhar em benefício do homem. Na concentração ele rece-
beu o remédio que ia servir pra ele. 
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Agora, o remédio é importante dizer, como é uma coisa tão frágil  
e tão valiosa. Por que o caso dele era uma pedra na uretra, era uma 
coisa muito perigosa, né? Então, o remédio saiu. A gente não cozinha 
e joga os ossos fora? Ele mandou juntar da montura que já tá se derre-
tendo. Porque, quando ele já tá muito velho fica farelozinho, derrete. 
Mandou juntar e lavar muito bem lavado. Depois, cozinhar, fazer 
aquele cozidão daqueles ossos. Quando acabar, coar muito bem co-
ado, pra ele tomar aquela água. E com esse remédio o homem ficou 
bom. Tomando daime e tomando esse remédio desses ossos velhos. 
Ele viveu muitos e muitos anos. Ele morreu, mas não dessa doença.

24
 

(Percília Ribeiro)

Mestre Irineu possivelmente derivava muitos de seus conhecimentos 
e métodos de cura das tradições vegetalistas dos índios e caboclos. Estes 
concebem as doenças e outros males como resultado de desequilíbrios or-
gânicos ou até de inveja, feitiços ou panemas.

25
 Tais noções eram com-

plementadas com elementos culturais ligados ao catolicismo popular e ao 
esoterismo do Círculo Esotérico União do Pensamento (CECP), além de 
considerações sobre a conduta moral do consulente. Para ele, a cura de-
veria vir acompanhada de uma mudança de vida, norteada por princípios 
cristãos como amor, perdão (a si e aos outros), arrependimento, caridade e 
pagamento de promessas. De maneira análoga à dos xamãs,

26
 Mestre Irineu 

muitas vezes empregava o daime simplesmente para provocar uma altera-
ção de consciência que levasse o cliente a reviver intensamente a situação a 
partir da qual o distúrbio se originava, e nesse novo enfrentamento superá-
-la, livrando-se assim do incômodo que o afligia.

27
 

Abaixo, na narrativa de Paulo Ferreira Lima (Paulo Severino), um an-
tigo paciente e discípulo de Mestre Irineu, podemos observar não só o 
contexto de isolamento e a precariedade do atendimento médico então 
disponível em Rio Branco, como também os métodos de cura que utilizava 
e os preconceitos que sofria devido à sua fama de “macumbeiro”. Mas, 
apesar disso, ele era, muitas vezes, considerado como o último recurso dos 
“desenganados pelos médicos”, o que propiciava que também fosse visto 
como líder profético, padrinho, benfeitor e organizador de uma comu-
nidade religiosa.

28
 Assim, Mestre Irineu era um homem de situações de 
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crise, concebido como detentor de poderes e qualidades sobrenaturais que 
o dotavam de carisma e liderança. Isso, por outro lado, não podia deixar 
de suscitar as desconfianças de membros das elites oligárquicas locais que  
se sentiam ameaçados por sua influência sobre a comunidade rural então se 
formando ao redor da Vila Ivonete.

Eu conheci o Daime em 1944. Eu tive uma febre muito grande, com 
disenteria. O Coronel Fontenelle era o manda chuva do Acre. Man-
dou o médico lá me examinar e coisa e tal. Aquela febre doida, aquela 
disenteria não passava, não houve remédio que apartasse. Foi quando 
ele, foi lá em casa. [...] ele mandou juntar os médicos que tinha em 
Rio Branco, tinha doze médicos aqui no Acre, na cidade de Rio Bran-
co. Ele levou tudinho. Era Julio Portela e um bocado desses médicos.  
E me examinaram de todo jeito, e me desenganaram. Disseram:“Bom, 
o senhor tem que ter paciência, esse mal é incurável. Ele não pode 
nem mais viajar por que, se botarem ele no navio, ele não alcança a 
chegada lá. E, se botar no avião, no decolar do avião ele falece; o jeito 
é ter paciência até a última hora dele.” 
Minha mãe ficou chorosa e o papai triste. Logo depois, os médicos 
saíram, mais o Coronel Fontenelle. Chegou a D. Maria Franco. Ela 
era a sogra do seu Mestre Irineu. [...] Ela disse: “Não é bom vocês 
levarem esse menino lá no Mestre Irineu?” 
Naquele tempo, meu pai pensava que o Daime era uma macumba. 
[...] ele resolveu: “Você quer levar meu filho em macumba, então 
vamos levar.”
O Daime naquele tempo era o lobisomem do Acre. Tinha poucas 
famílias, tinha poucos irmãos na irmandade, era pequenininha. Aí de 
manhã, bem cedinho, tomaram café e foram pra lá. [...]
“Eu vim aqui, é pra ver o que é que o senhor pode fazer pelo meu filho.”
Seu Mestre Irineu pensou e disse: “Seu Pedro amanhã eu vou lá pro 
centro, na passagem eu vejo o seu filho e lhe dou uma solução.” [...]
No outro dia, seu Mestre Irineu passou lá em casa. Antes dele sair, ele 
encheu o copinho dele e tomou Daime e foi me examinar espiritual-
mente. Quando ele chegou lá em casa ele disse: “Seu Pedro, pra o seu 
filho voltar a andar e voltar a ser homem novamente só depende de 
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uma coisa, o senhor entregar ele pra eu levar lá pra casa.” 
Papai disse:“Ele vai estar à sua vontade.”
Ele mandou o Antônio Roldão, que era o cunhado dele, irmão da 
esposa dele, a D. Raimunda, ir buscar uns homens. Eles vieram e trou-
xeram um pau, e botaram o pau em uma rede e me levaram.
Mestre Irineu ordenou pra dona Raimunda me dar logo uma colher-
zinha de daime, e atar a rede no canto da sala. O daime bateu dentro e 
eu saí do ar, muito fraco, então eu fiz uma bonita viagem. Me vi em um 
lago grande com umas canoas. Ainda me lembro, como se fosse hoje, a 
primeira miração da minha vida. Quando foi de tarde, ele chegou. 
“Raimunda, como é que está o rapaz?”
“Ele está aí, tomou o daime e não provocou

29
 mais.” 

Por que era assim; tudo que batia dentro, eu botava fora, quando não 
saía por cima, descia por baixo direto. [...] Ele foi, tomou um banho 
trocou de roupa, e ele me deu duas colherinhas de chá de daime. Eu 
tomei, não provoquei mais. Eu voltei a engatinhar como criança den-
tro de casa. O remédio que ele me deu foi só daime. [...]
Com poucos dias eu estava comendo tudo e andava a casa, eu podia 
andar engatinhando tudo. Me levantei com as graças de Deus; hoje eu 
estou contando a história; eu agradeço ao Daime. Eu passei um ano e 
quatro meses sem andar e passei dois meses de tratamento. Eu voltei 
com os meus pés; eu voltei andando escorado na bengala. Cheguei em 
casa, levando o daime pra mim tomar e continuei tomando aquele dai-
me. Papai achou que foi um milagre de Deus. Ele convidou a mamãe: 
“Antônia vai ter um hinário, vamos? Antônia, eu vou pro hinário.”
Lá nós fomos. Papai tomou daime e mamãe também e gostaram. Gos-
tar foi esse que papai e mamãe morreram sendo aoasqueiros.

30
 (Paulo 

Ferreira Lima)

Neste depoimento notamos o uso da expressão “aoasqueiro” e não 
“daimista”. Essa palavra continua a ser usada entre seguidores mais idosos 
de Mestre Irineu que afirmam que era assim que Mestre Irineu dizia, mas 
atualmente, possivelmente como forma de marcar fortemente sua iden-
tidade religiosa dentro do campo das religiões ayahuasqueiras, o termo 
“daimista” é o mais usado entre as novas gerações.
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O tema da cura parece estar no âmago do Daime. Ele se faz presente 
desde o contato mítico de Mestre Irineu com Clara (ou Nossa Senho-
ra), sua instrutora, até o dia de seu desencarne. Como vimos acima, foi 
principalmente através de suas atividades voltadas para a cura que Mestre 
Irineu constituiu o Daime e agregou em torno de si uma comunidade de 
seguidores, em constante crescimento.  A cura, para ele e seus seguidores, 
se apresentava como uma espécie de missão. Tudo indica que, para a co-
munidade, tanto a bebida quanto o próprio Mestre Irineu estavam inextri-
cavelmente relacionados à questão da cura. Esta era tomada num sentido 
amplo, abrangendo tanto o corpo quanto o espírito. Isso fica patente em 
depoimentos de seguidores de Mestre Irineu, como o seguinte relato de 
Luis Mendes sobre a relação de Mestre Irineu com o que percebia como a 
sua missão de curar:

Após cumprida a dieta, ela chegou para ele, clara como a luz do dia.  
Ela disse que estava pronta para atendê-lo no que ele pedisse.
Pediu que ela lhe fizesse um dos melhores curadores do mundo.
Ela respondeu que ele não poderia ganhar dinheiro com aquilo.
“Minha Mãe, eu não quero ganhar dinheiro.”
“Muito bem! Mas você vai ter muito trabalho. Muito trabalho!”
Ele pediu que ela associasse tudo que tivesse a ver com a cura, nessa bebida.
“Não é assim que tu estás pedindo? Pois já está feito. E tudo está em tuas 
mãos.” E entregou para ele.
Mas o Mestre sabia que não era o suficiente para ele ser. Não! Ele 
recebeu e aí foi se fazer. Trabalhar para ir adquirindo. Se aperfeiço-
ando, recebendo a cada dia os poderes que é preciso ter. Nessa fase, 
ele falava que ficou cerca de cinco anos. (NASCIMENTO, 1992,  
p. 14-15)

O tema da cura está fortemente presente, tanto nos mitos e nos ritos 
do Daime quanto na mente e no imaginário de seus seguidores. A fama de 
Mestre Irineu como curador dotou-o de grande carisma e no relato sobre 
como recebeu seus poderes diretamente da Rainha da Floresta, por exem-
plo, fica aparente uma fusão entre a bebida, o carisma do Mestre Irineu e o 
poder de cura dos dois. Mestre Irineu é o escolhido, e a bebida, seu veículo 
de cura. No relato abaixo de D. Percília Ribeiro, feito a Jair Facundes, 
reforça-se a ideia de que Mestre Irineu  detinha, de uma forma pessoal,  
o poder de cura.
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Porque o poder quem recebeu foi ele. O nosso Mestre foi quem rece-
beu o poder dessa missão. Se todos nós soubermos compreender, pro-
curar, e quem quiser pode tomar daime e ir ver se eu estou errada ou 
não. Porque, quando ele começou a trabalhar, ela perguntou o que é 
que ele queria. Ele disse que queria ser o melhor curador. Aí, ela disse: 
“Você tem esse poder, mas tem uma coisa, você nunca cobre dinheiro 
pela cura que você faz. Todas as curas que você fizer não tem direito de 
cobrar nenhum dinheiro por essas coisas. Porque se você pedir dinheiro 
por essas curas, você vai pedir força ao dinheiro e não do poder divino”.

31
  

(D. Percíla Ribeiro) 

Tudo indica que a atuação curativa de Mestre Irineu não se restringia 
às sessões denominadas “trabalhos de cura”. Em muitos relatos fica claro 
que as curas podiam acontecer em outros momentos e lugares. Mestre 
Irineu e tudo relacionado a ele formavam uma totalidade e, em conjunto, 
parecem ter sido essenciais para a cura, tanto física quanto moral ou espi-
ritual. Havia também casos sem solução, considerados como “sentença”, 
quando ao consulente não se dava a esperança de cura nesta vida. O termo 
era também usado para outros casos, mais difíceis de resolver, que eram 
considerados como resultado de uma espécie de débito espiritual. De toda 
forma, os relatos falam que Mestre Irineu não prometia nada, mas con-
sultava sua instrutora espiritual, que lhe tinha concedido poder de cura, 
para saber se o consulente ia encontrar seu remédio. Vejamos o Relato de  
D. Percília dado a Eduardo Gabrich sobre esse assunto:

Nós não podemos se exaltar em canto nenhum, porque somos espiri-
tualistas. Eu não sou mais do que ninguém. O próprio Mestre não di-
zia: Eu sou o curador. Chegava gente se queixando, ele falava: "Bem, 
eu vou ver o que posso fazer por você, vou consultar a minha mãe,  
a Rainha [Clara, Nossa Senhora da Conceição], se ela consentir, você 
poderá ficar melhor, receber sua saúde."
Dentro desse trabalho só não se cura é sentença, porque a sentença já 
vem de Deus. Tem doenças, tipos de sofrimento, que não tem cura,  
a pessoa tem de passar. Mas fora disso, tudo tem cura, dentro da obe-
diência que todos devemos ter a Deus, nosso Criador.
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Agora, a maior perda dentro desse trabalho é a pessoa se exaltar.
32

  
(D. Percília)

Existem diversas posições divergentes sobre cura no Daime, a respeito 
das quais não temos como chegar a uma conclusão definitiva. Há quem 
mantenha que Mestre Irineu não chegava nem a participar dos trabalhos 
de cura. Segundo Jair Facundes, filho de João Rodrigues (Nica), Mestre 
Irineu não participava de trabalho de cura pessoalmente. Mas o próprio 
Jair Facundes afirma ter demorado em perceber isto. Diz ele que todos que 
lhe relataram suas participações em trabalhos de cura (Luiz Mendes, Anto-
nio Cancão, João Rodrigues, D. Peregrina, D. Percília, Leôncio e outros), 
comentavam que o Mestre Irineu não participava. A seu ver, isso seria por 
uma razão simples: Mestre Irineu não precisava do ritual do Trabalho de 
Cura. Ele somente indicava o remédio (não necessariamente daime). Jair 
Facundes exemplifica com dois casos em comunicação pessoal a Edward 
MacRae:

Quando Daniel Pereira de Matos (conterrâneo e amigo de Mestre 
Irineu, fundador da religião ayahuasqueira Barquinha) estava doente, 
Mestre Irineu simplesmente pediu que ele transcrevesse o hinário de 
Germano Guilherme.

33
 Quando este terminou a tarefa a cura estava 

realizada. 
Seis meses após o nascimento do irmão mais velho de Jair, Tony, seu 
umbigo ainda não se cicatrizara. Assim, cedo numa manhã, seu pai, 
João Rodrigues, foi consultar Mestre Irineu sobre o que fazer. Encon-
trou-o serrando umas tábuas, e como era carpinteiro, passou a ajudá-
-lo, enquanto narrava o problema. 
Mestre Irineu disse apenas: “Use óleo”. 
João Rodrigues indagou: “Que óleo?”
Mestre Irineu falou: “Qualquer óleo”. 
João Rodrigues teria achado que naquele momento estava incomo-
dando o líder e retornou para casa, onde sua esposa o aguardava. Ou-
vindo o relato de seu marido, esta levantou os olhos e viu uma lata de 
óleo de soja, de cozinha. Usou nessa mesma manhã, assim como no 
dia seguinte e a criança logo ficou boa.
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Jair Facundes cita mais um exemplo para demonstrar como Mestre 
Irineu tratava casos de sentença. Conta que, quando Germano Guilherme 
estava muito doente, sua esposa, Cecília Gomes, foi até a casa do Mestre 
Irineu dizer que sua doença tinha se agravado. Este teria dito: “diga ao 
‘Manim’ (nome que mestre Irineu se dirigia a Germano) que se prepare, 
pois sua hora é chegada” (existe outra versão de sua fala: “pois irá fazer 
sua viagem”). Jair Facundes ressalta que Mestre Irineu não convocou um 
Trabalho de Cura e nem apresentou um remédio. Este seria um de vários 
episódios em que ele já antecipava que o caso não teria cura, ou apenas 
dava um paliativo para dor ou um conforto espiritual. Aliás, muitas vezes 
a própria  ausência de uma receita clara ou de um pronunciamento já era 
compreendido como uma certeza quanto à morte próxima. Seguindo esta 
linha de raciocínio, Jair Facundes comenta que foi somente pouco antes de 
falecer que Mestre Irineu desenvolveu o ritual dos Trabalhos de Cura e de 
Mesa (ou de desobsessão). A seu ver, foi só mais tarde que seus seguidores 
compreenderam que, dessa forma, Mestre Irineu estava preparando a co-
munidade para sua ausência. O Trabalho de Cura, para Jair Facundes, seria 
o mais emblemático e o mais difícil de ser realizado – mais até do que o 
trabalho de Mesa. Isso porque exigira algo dificílimo: o sacrifício em favor 
do próximo. Justamente por isso é que não seria muito utilizado.

34

Do mesmo modo, a seu ver, Mestre Irineu não precisava participar do 
Trabalho de Mesa para lidar com situações de possessão. Pouco antes de 
seu falecimento, Mestre Irineu assistiu a Trabalhos de Mesa realizados por 
seus seguidores. Segundo nosso interlocutor, estes “não percebiam, mas 
estavam sendo treinados para o seu pós-desencarne”. Dessa forma, a visão 
de Jair Facundes reforça a nossa ideia de que, tanto Mestre Irineu quanto a 
bebida, estariam envolvidos de forma conjunta no fenômeno da cura, mas 
não estariam ligados obrigatoriamente aos ritos. Assim, podemos conjec-
turar que os mediadores do fenômeno

35
 da cura seriam o Mestre Irineu, 

o imaginário da comunidade (reflexo da fama de curador e do carisma do 
líder), a bebida e seus métodos, sem vínculo de tempo, lugar e rito. 

Neste caso, mais uma vez nos deparamos com noções contraditórias 
sendo defendidas pelos seguidores de Mestre Irineu. Pois, apesar das ob-
servações transcritas acima, temos conhecimento de relatos, como o de 
D. Percília, sobre os primórdios da Doutrina, onde se afirma que Mestre 

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   153 19/10/2011   18:04:56



154

Irineu participava de sessões de cura e executava chamados. Porém, para 
nós, isso não significa que Mestre Irineu teria de participar pessoalmente 
de todos esses trabalhos, embora nos pareça que a sua força curadora fosse 
sempre invocada.

Dessa maneira, não podemos determinar o grau de sua participação nas 
sessões de cura. Segundo relata Jair Facundes, o Trabalho de Mesa também 
era realizado sem a participação do líder. Aqui ele fornece, como exemplo, 
um relato de Daniel Serra que seria muito semelhante a vários outros, em 
que se sustenta que Mestre Irineu mandava fazer o Trabalho de Mesa e só 
assistia, sem nada fazer enquanto o ritual era conduzido por D. Percília. 

Jair Facundes afirma que há também outras histórias nas quais se conta 
que Mestre Irineu resolvia o problema de possessão às vezes diretamente, 
sem convocar uma Mesa. Ele relata uma história, clássica entre os seguido-
res mais antigos, e presenciada, entre outros, por seu pai. Nesse episódio, 
uma mulher foi conduzida amarrada a Mestre Irineu, mas ele mandou tirar 
as cordas e simplesmente passou a conversar com ela, de modo calmo e 
sereno. Em seguida, encaminhou a mulher para o hospital, pois ela estava 
prestes a dar à luz. Além desse caso, ele relata outro, envolvendo um ho-
mem, que também foi trazido amarrado, e cuja solução não passou por um 
trabalho de Mesa, embora ele estivesse, segundo a linguagem e conceitos 
da irmandade, com possessão. 

Talvez uma pista para se compreender o que ocorria, tanto nos casos 
de Trabalhos de Cura quanto nos de Mesa, seja a nossa observação da ma-
neira de agir atualmente de certos antigos seguidores de Mestre Irineu que, 
posteriormente, tornaram-se também líderes de centros daimistas, buscan-
do manter-se em sintonia com os ensinamentos recebidos do fundador da 
Doutrina.  Constatamos, por exemplo, a atuação tanto de Luis Mendes 
quanto de Wilson Carneiro, que, já idosos, transferiram as tarefas mais ár-
duas relacionadas à condução dos rituais para assistentes, geralmente seus 
filhos e futuros sucessores na liderança comunitária. Apesar disso, não dei-
xavam de participar das cerimônias, ocupando a cabeceira da mesa e, pelas 
suas simples presenças, exercendo as funções de liderança no “Astral”. Em 
alguns casos, já vimos certos líderes anciãos, dessa geração, até dormirem 
no decorrer das sessões, sem que a ninguém ocorresse colocar em ques-
tão a importância de suas presenças. Possivelmente essa prática tenha sido 
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aprendida com o próprio Mestre Irineu, especialmente nos últimos anos 
de sua vida, quando delegaria a certos seguidores mais próximos, como  
D. Percília, por exemplo, a condução dos “Trabalhos”, sem porém aban-
donar a sua responsabilidade pelo “comando no Astral”, até mesmo quan-
do ausente fisicamente.

Em nossas pesquisas, também encontramos relatos de tratamentos 
feitos por Mestre Irineu, em que não constam referências a um Trabalho 
de Cura específico, embora tanto ele quanto o paciente tenham tomado 
daime várias vezes, seja para consultar a Rainha da Floresta, no caso do 
curador, seja como remédio, no caso do enfermo. O próximo relato, além 
de ilustrar um caso desses, serve para nos dar uma ideia do grau de aban-
dono e sofrimento em que se encontrava a população acreana da época e a 
maneira como Mestre Irineu se destacava como uma fonte de esperança e 
alívio nesse cenário. Trata-se aqui do caso de Edilza, filha de Loredo, um 
antigo seguidor do Daime. Segundo relata, passou doze anos em grande 
sofrimento, recebendo parca assistência médica, mas obtendo grande apoio 
pessoal de Mestre Irineu, com seus tratamentos à base de daime e outros 
procedimentos de ordem mágica.

Sou a mais velha. Tenho 61 anos, nasci em 3 de janeiro de 1946.  
Eu morava em Brasiléia, papai se mudou para cá. Com pouco tempo 
ele comprou tudo isso aqui. Tudo era seringal. Assim foi que chega-
mos no Seringal Saituba. 
Foi quando eu comecei a adoecer. A doença pegou em mim. Antiga-
mente, quando nós estávamos carregando galinha à noite com papai, 
com o serrambin (candeeiro a base de queima de borracha) aceso no 
varadouro (caminho na mata), aí caiu um pingo de serambin no meu 
pé. Aquilo ali sarou. Logo depois papai matou um veado roxo e eu 
comecei a comer. Assim, ao redor daquela pelinha começou a coçar, e 
eu amostrei para mamãe. 
“Mamãe espia isso aqui, está cheio de bolhinha de fogo ao redor”. 
Mamãe disse: “Isso aí é da queimadura”. 
Que queimadura foi essa, que foi subindo, coçando, subindo, e quan-
do a bolha já estava na minha perna mamãe me levou para o Mestre 
Irineu. Chegou lá mostrou para ele. 
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E ele disse assim: “Se eu soubesse que era isso aí, não deixava essa 
doença engolir o seu corpo. Tinha atinado há mais tempo, pensei que 
era uma feridinha besta... Dê daime para ela.”
Mesmo eu tomando daime o tempo todo, a doença invadiu e tomou 
o meu corpo todo. Fiquei na palha da bananeira. Passei doente doze 
anos. Mamãe tirava a palha da bananeira arrancando o couro (pele), e 
eu aos gritos. E o Mestre Irineu mandando eu tomar daime e banhos 
de folha.
Mamãe fazia banhos de urtiga, capeba, só vivia atrás de erva pra fazer 
o pó. Mestre Irineu fazia umas garrafadas de laranja da terra que amar-
gava. Passei muito tempo tomando. 
Tinha um médico muito amigo de Mestre Irineu, que passou umas 
“SUFRAS”

36
 para mim. Passei foi muito mais de ano tomando “SU-

FRAS”, hoje em dia, não existe mais não. Depois deixou de me dar, e 
eu só vivia reclamando. 
Mestre Irineu disse: “Não se incomode não, que eu vou tomar um daime,  
e vou conversar com a Rainha para encontrar um remédio pra lhe curar.” 
Um dia eu cheguei na casa de Padrinho (Mestre Irineu). E perguntei: 
“Que tal, já saiu o remédio padrinho?”
“Você está é avexada, não tá?”
“Padrinho eu queria era ficar boa.” 
“Você vai ficar boa. ” 
Até que um dia eu cheguei lá de novo. ‘E aí padrinho já saiu?” 
“Já achei o seu remédio, que a Rainha passou para mim, é para você 
fazer o sumo da cidreira com três pingos de querosene e beber, e to-
mar uns banhos com daime.”
Ele me deu um litro de daime, e mandou eu ir para mata tomar banho 
com aquele daime. Saí me lavando. O que ele me mandou eu fazer, 
eu fiz, com o daime. Foram três vezes, três banhos. Passei um tempo 
bebendo, não lembro bem, foi mais quase um ano. 
Um dia Mestre Irineu disse que conversou com a Rainha. 
Ela disse e que tem outro remédio para você. Dizer três palavras gri-
tando dentro da mata virgem, nua, sozinha. 
Ele me deu as três palavras em um papel e mandou papai me deixar 
lá dentro da mata onde mais nunca eu andasse por ali, naquele canto.  
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Papai foi me deixar. Quando chegou um certo meio, ele brocou  
o caminho e disse: “Você vai e volta, vai ter um lugar limpo, você 
fique lá.” 
Ele não podia ir não. Só eu mesmo, assim, ele foi até um ponto. Ali no 
lugar, limpo por papai, eu tirei a roupa e deixei, e segui nua. No corre-
dor do pau (árvore), nua, eu peguei o papel que Mestre Irineu tinha 
me dado e disse aquelas três palavras gritando bem alto. Alto mesmo,  
o tanto que eu pude gritar. Não me lembro mais as palavras que ele 
me deu. Quando estava nas três vezes e fui terminando de dizer a 
palavra, junto do pau que era cheio de cipó, começou um negócio 
mexendo.
Não era para eu ter medo. Comecei a espiar, espiando pro pau e um 
negócio se mexendo, vinha descendo e eu me fazendo que estava com 
coragem. 
Eu só pensava: Padrinho Irineu me mandou eu vir pra cá. 
E lá se vem o negócio descendo, lá vem se mexendo. Depressa fui 
terminando as palavras, terminei de rezar, não olhei pra trás e corri até 
onde estava a minha roupa. Peguei a roupa, e depressa saí na carreira 
até chegar no varadouro. Era onde papai deixou o caminho limpo do 
roçado. Na mata ele fez só o caminhozinho para eu passar. Quando eu 
cheguei lá no caminho, vesti a minha roupa e saí na carreira com medo 
do bicho que estava se mexendo lá no pau.
Contei pra papai. Não era para eu ter medo. Esse foi o remédio que 
Mestre Irineu fez para mim. Foi o banho com três litros de daime que 
tomei três vezes, querosene com erva cidreira e as três palavras. Fui to-
mando devagarzinho, vagarzinho, foi se acabando e fiquei assim boa. 
Nunca deixei de tomar daime, Padrinho disse que eu não parasse de 
tomar daime. O meu corpo era tudo branco, bem branco. A mão 
branca, branca mesmo, os pés também, tudo da doença. Pois é, não 
parei de tomar daime não, todo dia tomava de noite e de manhazinha.
É por isso que D. Zumira cansou de dizer: Tu devia fazer uma história 
sobre a tua vida, o que tu passou. É incrível o que tu passou na tua vida, 
só quem te viu é que vai dizer que é verdade. Quem não te viu, vai dizer 
que é mentira. O que tu passou, o que tu sofreu, ninguém acredita não, 
é incrível. 
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Muita gente que me vê hoje na sede, fala: essa é menina que era doen-
te e ficou boa. E agora é a mais velha e é a mais nova de todas. 
Antes de ficar boa, ainda foi no tempo que eu comecei a namorar com 
Mário. Eu fui uma pessoa que namorei pouco, porque eu era toda 
rajada. Mario foi o Mestre que me deu. Foi o único que teve coragem 
de casar comigo.
Eu ainda tinha coceira quando eu saí gestante do primeiro menino. 
Aí, eu fiquei toda entabuada de novo, meus dedos eram tudo cheio 
daquelas bolhonas d’água. Elas pocavam, eu não fazia nada em casa. 
Meus dedos tudo cheio de pus. Fiquei assim até ganhar o primeiro 
filho. 
Quando eu ganhei o primeiro filho, que evacuei aquele sangue, o 
Mestre Irineu cansou de dizer: Minha filha você só vai acabar de ficar 
boa, limpa mesmo, quando casar e começar a ter filho, é que vai eva-
cuando aquele sangue. Vai tirando aquele sangue remoso, é quando 
você vai se limpar. 
E não foi mesmo? Quando a menstruação estava perto de vir, entabo-
ava todo o meu corpo. Quando a menstruação ia embora, ficava limpa 
de novo. Do jeito que o Mestre Irineu dizia. 
Tive o segundo, só no terceiro (filho) foi que saiu bem pouquinho os 
caroçinhos. No quarto não saiu mais. Hoje eu sou mãe de nove filhos.  
Do quarto em diante não saiu mais. 
Fiquei boa do jeito que ele disse. Sofri, sofri que não foi brincadei-
ra, doze anos sofrendo, desenganada de tudo que foi médico de Rio 
Branco. Até médico que vinha de São Paulo.
Aí, Papai me levava e tirava do Mestre Irineu e lá começava a passar 
remédio e mais remédio, mas, ficava na mesma e aí Papai disse:  
Ou morrer, ou viver, não tiro mais do Mestre Irineu não. E lá mesmo 
eu fiquei (na casa do Mestre Irineu). Morei lá com ele bem uns três 
anos. Por que era muito longe a casa do meu pai no Saituba para o 
Alto Santo.37 (Edilza) 

Através deste relato, podemos perceber como Mestre Irineu em-
pregava uma variedade de métodos para aliviar o sofrimento dos seus 
consulentes, acionando um complexo processo curativo que girava em 
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torno da fusão efetuada entre o seu carisma pessoal, a bebida, diferentes 
procedimentos xamânicos, o imaginário dos seguidores e sua Doutrina, 
independente de ritos formalizados, lugar e tempo. Como vimos antes, 
a cura se constituiu no Daime como elemento essencial ao culto. Atra-
vés dela, muitos consulentes se tornaram adeptos da religião e o carisma 
de Mestre Irineu se consolidou perante a sua comunidade e a sociedade 
acreana, como um todo.

Disciplina, Peia e Maraximbé

Uma das principais forças da Doutrina ensinada por Mestre Irineu, era 
a de que ela ajudava seus seguidores a impor uma certa ordem no caos de 
suas experiências naquele ambiente tão inóspito, tanto em termos físicos 
quanto sociais. A uma população sofrida, recém-saída do isolamento da 
floresta, desenraizada e desorganizada, o Daime oferecia um sentimento 
de pertença comunitária, uma crença comum e a disciplina necessária para 
viver em sociedade.

Mas uma Doutrina desse tipo, para se impor entre uma população tão 
rude, além de seus aspectos sublimes e confortantes, necessitava também 
de um lado disciplinador e que ajudasse a tornar mais compreensível a dor 
à qual todos estavam sujeitos. Para tanto, o daime era especialmente apro-
priado. As sessões de daime proporcionavam grandes lições de autodiscipli-
na aos seus participantes, que tinham de aprender a enfrentar e dominar os 
aspectos mais difíceis da experiência ayahuasqueira, tais como: sentimentos 
de profundo mal estar físico, incluindo os efeitos eméticos e diarréicos da 
bebida, assim como sudoreses, alterações na pressão sanguínea, perda do 
controle motor, desorientação espaço-temporal, processos visionários e au-
ditivos, emergência de material psíquico normalmente recalcado, desperso-
nalização, medo etc. Tais experiências são conhecidas pelos daimistas como 
“peia” e, nos momentos quando esta predominava, os valores, transmitidos 
pelos hinos e por outros elementos da ritualística, mostravam-se de grande 
importância para a recuperação do sentimento de bem-estar do indivíduo 
e seu sucesso nos “trabalhos” (termo que também ganhava um sentido 
especial, enfatizando o esforço pessoal exigido de cada um no decorrer das 
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cerimônias). A partir de suas experiências pontuais, vivenciadas no contex-
to ritual, os seguidores de Mestre Irineu deveriam aprender a aderir a esses 
valores em todos os momentos de suas vidas. 

No hinário do Mestre Irineu, encontramos hinos que falam desse as-
pecto. O hino mais explícito é o 55 – Disciplina, no qual ele assume o lugar 
do disciplinador punitivo.

55 - DISCIPLINA
(Mestre Irineu) 

Vou chamar os meus irmãos
Quem quiser venha escutar 
Se ficar firme apanha 
Se correr vai sofrer mais

Minha Mãe, minha Rainha,
Com amor ninguém não quis.
Apanhar para obedecer
Na estrada para seguir.

Mestre bom ninguém não quis
Não souberam aproveitar.
Apanhar para obedecer
Para poder acreditar.

Fica assim a disciplina,
Quem quiser pode correr 
Se eu falar do meu irmão
Estou sujeito a morrer.
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No imaginário do Daime, fortemente influenciado pelas experiências 
de consciência alterada, proporcionadas pela bebida sagrada, a “peia” pode 
assumir formas de demônios, seres gigantescos, entidades punitivas, visões 
de desastres, sensação de morte e outras imagens negativas. Expressões 
como “jogou a tábua”, “desceu a trança”, ou mesmo, “encontrou com 
a velha”, ou, simplesmente “a velha veio falar com ele”, são termos que 
já foram e ainda são bastante usuais na comunidade do Daime para fa-
lar da “peia”.

38
 Esta é comumente entendida como uma “surra” aplicada 

pelo próprio daime. A peia pode ser qualquer dificuldade ou sofrimento 
vivenciado pelo indivíduo durante o ritual ou em sua vida, em geral. Ela 
é, contudo, vista como benéfica na medida em que auxilia no processo de 
“limpeza” física, moral e espiritual do indivíduo e na conscientização sobre 
os motivos das dificuldades vivenciadas.

39
 (SILVA, L., 2004, p. 3)

Mas a mais conhecida personificação mítica da “peia” parece ser Mara-
ximbé. Este integra o panteão das entidades espirituais daimistas como um 
“ser severo”, que castiga as transgressões das normas e valores doutrinários, 
ao mesmo tempo em que "apura" e "ordena" os indivíduos. (SILVA, L., 
2004, p. 2) É representado como um disciplinador por excelência, descri-
to, às vezes, como um caboclo baixo, moreno, que traz à mão um chicote, 
com o qual açoita o adepto do culto que não se conduz de acordo com as 
“Leis de Juramidã”. (CEMIN, 1998, p. 118) Ele pode ser invocado pelo 
já mencionado hino Maraximbé, recebido por João Pereira, que também 
pode ser usado como “chamado”. Nesse caso ele é chamado para resolver 
questões em que o invocador acha necessária a punição.

Maraximbé chega para “apurar”. Esse termo, para os daimistas, expres-
sa a limpeza física e psíquica do fiel. Por “apurado”, entende-se também o 
grau de desenvolvimento espiritual ou, em termos nativos, “a graduação 
do aparelho”. Existem desdobramentos desta expressão, com significados 
distintos como, por exemplo, “apuração”, um momento de balanço, de 
julgamento dos atos praticados, ou ainda “apuro”, que indica dificuldades 
vivenciadas durante o ritual. (SILVA, L., 2004, p. 1, 2)

Diz-se que a Mestre Irineu não lhe apetecia cumprir a função de dis-
ciplinador dos rebeldes e que, portanto, depois de receber o hino “Dis-
ciplina”, entregou esse encargo a Zé das Neves, um de seus mais antigos 
seguidores, embora fosse ele quem de fato a executava, por ser o Chefe,  
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o que detinha o conhecimento sobre o poder. Isso fica explícito no seguin-
te relato anônimo, colhido por Arneide Cemin (1998, p. 119).

O Mestre Irineu, então era disciplinador? 
Era, sim senhora. Agora ele não tinha o instinto, portanto ele criou 
um seu discípulo pra disciplinar, o Zé das Neves. Eu digo mesmo de 
livre e espontânea vontade, se o Mestre Irineu chegasse para mim e 
dissesse: “Cuidado na vida, Seu José, que eu vou lhe disciplinar”, eu 
botava a mão no queixo e dizia, o senhor está brincando. Mas se o Zé 
das Neves dissesse: “Seu José, cuidado na vida”, eu já tava me ajoe-
lhando aos pés dele, porque sabia que a disciplina vinha.

Outro relato da atuação de Zé das Neves nos é fornecido por seu 
filho biológico, Paulo Serra, que chega a considerá-lo “malvado” e conta 
que se, ao dar daime a alguém, ele tivesse alguma dúvida sobre a pessoa, a 
faria sofrer durante o trabalho. “Ele dava daime pra pessoa e, se ele tivesse 
qualquer dúvida, você dava as costas e ele ficava olhando até você sentar. 
Podia contar que aquele dali ia sofrer.” O próprio Leôncio Gomes, a quem 
Mestre Irineu acabaria por transferir a liderança da comunidade, teria sido 
uns dos muitos a “sofrer na mão dele”. Até que um dia o Mestre Irineu, da 
mesma forma que lhe havia dado esse poder, o retirou.40 

Arneide Cemin (1998, p. 120) apresenta mais uma citação na qual, além 
do funcionamento da peia como uma punição educativa, fica patente a ru-
deza da vida e dos costumes dos seguidores de Mestre Irineu naquela época. 

E como era feita essa disciplina?
Dentro do próprio Daime mesmo. Então, a gente diz que era o Zé das 
Neves, mas na força quem tava era o presidente, é o chefe quem sabe 
onde as andorinhas mora não é? Ele é quem sabia onde as andorinhas 
mora. 
Dizia: “Zé das Neves, toma conta aí.” 
Então, todo mundo pensava que era o Zé das Neves que era o autori-
zado, mas a força vinha dele, que ele era quem sabia dar a força como 
é que é, o ponto né? Aconteceu com um cunhado de Leôncio Gomes. 
Ele andou aprontando umas, pessoalmente, particularmente e que não 
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estava nos ritual dos trabalhos [preceitos]. Aí, Zé das Neves pegou e 
deu um copo de daime, isso eu vi no festejo que fizeram dentro da 
mata em um bosque, mas de dia, num hinário festejado na floresta. 
Deu um copo de daime pro Ivone e o Ivone endoidou. Ganhava a 
mata, cipó dessa grossura ele levava nos peito, apanhou do cipó mes-
mo. Depois de ele tá bem disciplinado, já a roupa um bocado extravia-
da, Zé das Neves preparou quatro homens e disse: “Quando ele pintar 
aqui no meio do círculo, pega ele.”
Quando ele veio da mata, assim adoidado, parecia um bicho doido 
dentro da mata, um índio alvoroçado, que bateu no meio do círculo. 
Aqueles homens agarraram ele e botaram ele no chão e o Zé das Neves 
encheu outro copo de daime, que já estava atordoado, tomar outro, e 
botou na boca dele e fez ele beber à força. E quando ele terminou de 
beber, disse que podia soltar o homem. Ele levantou-se bonzinho, pa-
recia que nunca tinha tomado daime na vida dele. Isto eu vi com esses 
dois olhos que a terra há de comer. (CEMIN, 1998, p. 120-121)

Nova Organização dos Trabalhos de Mestre Irineu  
em 1935 – os Primeiros Hinários 

Em 1935, Mestre Irineu deu novos contornos ao ritual. Nessa época, 
ele começou a realizar trabalhos de daime geralmente às quartas-feiras ou 
aos sábados de cada semana. Às quartas-feiras, ocorriam os trabalhos de-
dicados à cura, já aos sábados os trabalhos eram dedicados à irmandade. 
Mas, essa rotina nem sempre foi seguida rigidamente, havendo quartas-
-feiras quando não se realizavam trabalhos em prol de ninguém e sábados 
quando se faziam trabalhos de cura. Nesse período, Mestre Irineu também 
começou a organizar os trabalhos de hinário. O primeiro destes ocorreu 
no dia 23 de junho de 1935, na véspera do dia de São João, com todos os 
participantes sentados no terraço da casa de Maria Marques Vieira, esposa 
de Damião Marques. Vejamos o relato de D. Percília sobre esse evento:

O primeiro hinário foi na casa da Maria Damião. Eram muito poucas 
pessoas nesse tempo. Meu pai ainda era vivo. Então, só tinha dois 
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hinos do irmão Germano Guilherme e dois do João Pereira, cada um 
tinha dois hinos e o Cruzeiro do Mestre tinha apenas cinco. E quando 
nós chegamos na casa do Mestre, eu com meu pai e a nossa família 
toda, só tinha Lua Branca. Era o hino que tinha, era Lua Branca. 
Então ele falava que Lua, né. Aí, eu era criança naquele tempo, eu 
tinha nove anos. [...] Saiu o Tuperci, logo veio o Ripi. Eu imaginei 
assim:“Eu vou numerar quantos hinos é que vai sair.”
Aí, tive aquela idéia. Mas foi Deus que me deu aquele dote né. Saiu 
um, depois saiu outro e depois saiu outro. E eu numerando um atrás 
do outro né. [...]
Quando chegou no São João, ele disse que queria fazer um trabalho de 
hinário, mas a casa dele era muito pequena e tal. Aí, o finado Damião 
Marques que era o marido da Maria Damião, ofereceu a casa dele pra 
ele fazer o hinário. Ele aceitou, aí, nós fomos. Eles cantavam cada hino 
repetido três vezes pra aumentar. Quando chegava no último, voltava 
começava de novo porque; era pouco demais. Até quando chegou lá 
pela onze horas da noite, aí, deu intervalo. Nessas alturas, precisava você 
ver uma mesa repleta, era pamonha, era canjica, era aquele outro que 
chama pé-de-moleque, né, era tanta da comida. Passamos a noite, né. 
Depois de tudo fomos cantar novamente. Com nove hinos apenas. 
Foi até o amanhecer do dia, o primeiro hinário cantado. Mas era sen-
tado, não dava pra bailar. Além de ter poucos hinos era pouca gente 
também, né. Foi sentado, cada qual nos seus lugares e assim foi reali-
zado [...].

41
 (Percília Ribeiro)

No festejo descrito acima, foram cantados os primeiros cinco hinos de 
Mestre Irineu, dois de Germano e dois do João Pereira. A sequência dos 
primeiros cinco hinos de Mestre Irineu é a seguinte: Lua Branca, Tuperci, 
Ripi, Formosa e a Refeição (ver em Anexo F). Este último é um hino can-
tado fora da “linha hinária”, executado somente em intervalos de hinários, 
ou antes de refeições, como anuncia o próprio título do hino. Os dois 
hinos de Germano foram: Divino Pai Eterno e Deus Aonde Está. Os dois 
hinos do João Pereira foram: Fé em Nosso Pai e Papai do Céu. 

Os hinos do Daime geralmente são “recebidos” em verso e melodia. 
Os trabalhos espirituais, chamados hinários, são feitos com todos os partici-
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pantes cantando, diferenciando-se desta maneira das matrizes vegetalistas, 
em que as execuções das canções são geralmente realizadas pelo condutor 
do ritual, em solo. Os hinos adquirem assim uma natureza coletiva, ao in-
verso dos “chamados”, de ordem pessoal, restrita e sujeita a certos tabus. 
Os hinos se direcionam a matrizes mais cristãs, ainda que os primeiros 
hinos de Mestre Irineu mantenham uma conexão com antigas tradições ve-
getalistas. A expressão coletiva do grupo através dos hinários levou, por seu 
lado, a certas dificuldades e desafios à liderança de Mestre Irineu quando 
diversos dos seus seguidores começaram a receber seus próprios hinos e, de 
espectadores do ritual, passaram a atuantes. Começaram a surgir melodias 
similares a de músicas populares da época, letras de hinos com conteúdos 
da vida cotidiana e etc. Perante a essa nova situação, Mestre Irineu sen-
tiu a necessidade de criar critérios de análise dos hinos para determinar se 
eram “recebidos” ou se eram “inventados”. No começo do trabalho era ele 
mesmo quem corrigia os hinos da irmandade, mas depois passou a função 
para D. Percília Ribeiro. Esta tornou-se seu braço direito em vários aspec-
tos: ajudava-o a corrigir hinos; organizar o batalhão feminino; costurar as 
fardas; redigir documentos; realizar trabalhos de cura e de mesa; além de 
“zelar” pelo seu hinário O Cruzeiro. Dessa forma, foi sua grande auxiliar 
durante quarenta anos. 

Tamanha era a relação de cooperação de estabeleceu com ela que Mes-
tre Irineu chegou a identificar D. Percília como a encarnação de sua irmã 
Verônica, que havia morrido jovem em São Vicente Férrer (comunicação 
pessoal de Daniel Serra em Janeiro de 2007). Posteriormente concedeu-lhe 
também a patente espiritual, “Taió Siris Midã”. Como já foi dito antes, den-
tro do culto Mestre Irineu tinha a sua patente espiritual, “Juramidã”. Além 
dele, somente D. Percília e a Maria Gomes, esposa de Antônio Gomes, vi-
riam a adquirir patentes espirituais. A patente de Maria Gomes era “Maria 
Nanair” (ela era a parteira oficial da comunidade). Não se sabe ao certo o 
significado ou as raízes culturais linguísticas do título recebido por D. Percí-
lia, senão, que a terminologia similar ao nome “Juramidã”.

Por outro lado, o termo “siris” aparece também no hino 26 de Ger-
mano, chamado Me deram este Cântico, onde no primeiro verso da primeira 
estrofe, fala-se da “Condessa Siris-Beijamar”. D. Percília exerceu a função 
de fiscal de hinos até o falecimento de Mestre Irineu. João Pereira, segundo 
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D. Percília, teve mais de doze hinos reprovados e Antônio Gomes, dois. 
Vejamos abaixo a narrativa dela sobre a correção de hinos.

Os irmãos recebiam os hinos e vinham apresentar lá com ele. O que 
ele aprovava tava aprovado. Quando ele não aprovava, ele manda-
va pra mim aquele que não estava certo. A ordem que ele me dava 
era essa: aquele que não estava certo eu podia cortar. Mas, eu nunca 
gostei de fazer isso, por que eu gostava das pessoas. Então eu dizia: 
“Tome daime e vá corrigir seu hino.”
Sempre eu disse assim. Teve dele que nunca mais foi lá, nem falava no 
hino que não tava certo, é isso. [...] O dele já vinha corrigido (risos), 
não tinha o que corrigir. Às vezes ele me perguntava se tinha alguma 
música igual a outra, pra não interpretar dois, três hinos numa musica 
só. Ele sempre que me perguntava nos hinos dele, era isso.

42
 (Percília 

Ribeiro)

Os hinos são recebidos independentemente da posição do adepto na 
estrutura organizacional do culto. Desse modo, é possível que até um líder 
não seja “dono de hinário”. Mesmo assim, os donos de hinários ganham des-
taque dentro da comunidade, geralmente são vistos como agraciados pelo 
astral. Daniel Serra, sobrinho de Mestre Irineu fala que seu tio dizia que a 
mensagem do texto do hino se destinava em primeiro lugar a quem o recebia, 
podendo o exemplo da mensagem ampliar-se para o coletivo. Com isso, por 
um lado, o possuidor de hinário destaca-se na comunidade, por outro, a sua 
conduta é vigiada tomando-se o hino como referência. Desta forma, muitos 
conflitos de poder dentro da comunidade giravam em torno de hinos. 

O hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu é considerado modelo na refe-
rência textual e melódica para os seus seguidores. “O Cruzeiro” completo 
contém 129 hinos, mas, fala-se entre seus seguidores que haveriam 132.

43
 

Não se sabe ao certo, quais seriam esses três hinos que estariam faltando  
n’ O Cruzeiro. Antigos seguidores de Mestre Irineu dizem que seriam mui-
tos mais, se fossem contados as “Diversões”

44
 e os “Chamados”. Diz-se 

também que Mestre Irineu estipulou para o corpo de adeptos o limite de 
132 hinos. Se o dono do hinário passasse daquele número de hinos deveria 
encerrá-lo e abrir outro hinário.
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A construção do pensamento de Mestre Irineu foi codificada paulatina-
mente em seus hinos. O hinário O Cruzeiro é visto pelos seguidores como 
“livro sagrado” ou fundamento da religião. Lá constariam todos os códigos 
morais e sociais a serem cumpridos. Temas variados são abordados neles, 
desde passagens de sua vida e da vida de seus seguidores (marcando o tempo 
e o espaço) a questões que afetaram o país, o mundo ou o cosmo. Seu hiná-
rio reitera, de modo enfático, a legitimidade de seu carisma, que teria sido re-
cebido da Mãe Divina (Nossa Senhora da Conceição). Encontram-se termos 
n’ O Cruzeiro como: “A Virgem Mãe foi quem me deu”, “Deus do céu foi 
quem mandou”, “Divino Pai Eterno, quem me deu este poder, de ensinar as 
criaturas, conhecer e compreender”, “A minha Mãe que me mandou trazer 
Santas Doutrinas”, “A Virgem Mãe que Ensinou”, “Vós mandou para mim 
ensinar os meus irmãos”. Certas passagens servem também para legitimar 
Mestre Irineu como líder detentor de carisma, como nos seguintes hinos:  
28 – Eu Quero Cantar Ir

45
, 30 – Devo Amar Aquela Luz

46
, 38 – Flor de Ja-

gube
47

, 44 – A Virgem Mãe Que Me Mandou
48

, 61 – Rainha da Floresta
49

, 65 
– Eu Vou Cantar

50
, 79 – Jardineiro

51
, 106 – Fortaleza

52
, 109 – Tudo, Tudo

53
 e 

125 – Aqui Estou Dizendo
54

, de seu hinário (ver em Anexo B).
Nestes hinos o Mestre Irineu é apresentado como agraciado pelo po-

der que recebeu de Nossa Senhora da Conceição, ou do Pai Eterno para 
ensinar os irmãos. Encontram-se também outros focos temáticos, que, ora 
remetem a questões como saúde (doença e cura), natureza (floresta, mar, 
água, Sol, Lua, estrela), a bebida (cipó, folha) e a morte. Igualmente são 
abordadas questões morais e sociais, como ensinar, aprender, disciplina, 
firmeza e perdão. 

Outros hinários além d´O Cruzeiro também se consolidaram na co-
munidade do Daime como “oficiais”. Destacam-se os hinários de Germano 
Guilherme, João Pereira, Maria Damião e Antônio Gomes (nenhum desses 
quatro hinários recebeu um nome específico, sendo conhecidos pelos no-
mes de seus “donos”). No começo da comunidade religiosa, cantavam-se 
todos os hinos da comunidade nos dias de festejos do Daime, já que eram 
poucos. Os hinários dos adeptos foram sendo construídos conjuntamente 
com o de Mestre Irineu, tendo-o como referência. De forma especial, o 
hinário de Antônio Gomes se destaca entre os outros. Nele não só se re-
força repetidamente a legitimidade da revelação de Mestre Irineu, como 
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também, ocorre uma ruptura com o conteúdo comum aos outros hinários, 
já que efetua um deslocamento do epicentro da doutrina, a revelação da 
Virgem da Conceição, para o próprio Mestre Irineu. Dessa forma Antônio 
Gomes reforça a ideia de que Mestre Irineu seria uma espécie de redentor, 
escolhido pela divindade. Na acepção de seus seguidores seria ou “Jura-
midã” ou “Mestre Ensinador” ou mesmo, como Antônio Gomes coloca, 
“Meu Príncipe Imperial”, dotado do mesmo poder de Jesus Cristo. Uma 
análise cuidadosa do hinário revela certa ambiguidade, pode-se interpretá-
-lo como uma simples aproximação, por semelhança das duas figuras, mas 
certos hinos parecem sugerir que Mestre Irineu era de fato a própria en-
carnação de Jesus Cristo. No Hinário de Antônio Gomes a simbiose entre 
a figura de Mestre Irineu com a figura do Cristo é perceptível nos hinos:  
09 – O Chefe Que Veio a Terra

55
, 11 – A Virgem Mãe Puríssima

56
, 14 – Jesus 

Cristo Redentor
57

, 17 – A Rainha Ao Nosso Mestre
58

, 23 – Esse Mestre Que 
Está Aqui 

59
 e no 30 – Recebemos Com Amor.

60

A partir disso, começou-se uma tradição de hinos divinizando Mestre 
Irineu. Mas nem todos concordavam com esse endeusamento absoluto do 
seu líder. Afinal, acompanhavam o seu dia-a-dia e sabiam das dificuldades 
humanas com que enfrentava os transtornos do cotidiano da comunidade 
e os seus próprios problemas familiares e existenciais, como sua relação, 
em alguns momentos conturbada, com o álcool, por exemplo. São vários 
os hinários que evitam compará-lo a Cristo, mesmo que muitos o con-
siderassem como um ser iluminado e dotado de poder divino. Embora 
essa questão gerasse conflitos em certas esferas da comunidade, o enorme 
respeito que todos tinham por Mestre Irineu evitou que isso levasse a de-
sentendimentos mais sérios.

Bendito, Hinos da Missa e Diversões

Assim como o hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu, os hinários de 
seus discípulos também trazem louvores à Nossa Senhora, a Jesus Cristo, 
ao Patriarca São José, ou chamam seres encantados do “astral” (Benjamim, 
Cirisbeijamar, Soloína, Maraximbé). De forma geral, estes hinários abor-
dam os mesmo temas d´O Cruzeiro. Na década de 1930 e 1940 foram 
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recebidos outros hinários, como os de Maria Franco, Joaquim Português 
(com poucos hinos), Antônio Roldão e Manoel Dantas. Estes hinários não 
chegaram a ganhar destaque dentro da comunidade, não se consolidaram 
como “oficiais” nas sessões e, algumas vezes, caíram no esquecimento. 
Como exceção, o hinário do Joaquim Português teve um hino seu sele-
cionado por Mestre Irineu para compor o conjunto de hinos chamados 
de “Missa”, a serem executados em dias fúnebres e no dia de Finados. É o 
nono da “Missa” e chama-se “Despedida”. Além desse hino, Joaquim Por-
tuguês teve outra canção colocada por Mestre Irineu no ritual do Daime da 
época, neste caso, para ser cantado no final dos trabalhos de concentração. 
É da categoria “Bendito”, mas não se sabe ao certo se esse Bendito foi 
“recebido” por Joaquim Português ou se ele o trouxe da Igreja Católica 
para o Daime. 

O QUE SERÁ DE NÓS SEM VÓS 
(Joaquim Português)

O que será de nós meu Deus,
O que será de nós sem vós,
Não permitas oh, minha Mãe 
Que nós se aparte de vós.

O que será de nós minha Mãe, 
O que será de nós sem vós, 
Não permitas oh meu Jesus 
Que nós se aparte de vós.

Assim como fizera com “Despedida”, Mestre Irineu selecionou outros 
hinos da irmandade para comporem a “Missa”, um hinário para ser can-
tado em cerimônias fúnebres. Dois hinos são de Germano Guilherme um  
de seu hinário, o 6 – Senhora Mãe Santíssima que passou ser o sétimo da 
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“Missa”, e outro que só é cantado na “Missa”, o número “1 – Senhor Ama-
do”. Outro hino selecionado foi do João Pereira, que também só é cantado 
na “Missa”, o número 8 – Oh Meu Pai Eterno. A “Missa”, entre as décadas 
de 1940 e 1970, era composta por nove hinos, cinco de Mestre Irineu (hi-
nos selecionados de dentro do seu hinário), dois de Germano Guilherme, 
um de João Pereira e um de Joaquim Português. O último hino da “Missa” 
o “10 – Pisei na Terra Fria” de Mestre Irineu só veio a ser colocado no 
hinário de ritual fúnebre no último ano de sua vida (ver em Anexo D os 
Hinos da “Missa”)

Outro tipo de canção do Daime, oposto à contrição da Missa e à for-
malidade da linha hinária, é o conhecido como “diversão”. Mestre Irineu 
tinha cinco “diversões”, todas elas recebidas na Vila Ivonete, provavelmen-
te entre 1934 e 1936. A sequência das “diversões” de Mestre Irineu é a 
seguinte: 1 – Pra Pilar, 2 – Cacheado, 3 – Cantar me Apareceu, 4 – Devo 
Acochar o Nó e 5 – Aurora da Vida. A história desta última serve para 
demonstrar como certas das canções aoasqueiras de Mestre Irineu não che-
garam a ser plenamente reconhecidas como sendo “hinos”, embora parti-
lhassem do imaginário do Daime. A “diversão” 5 – Aurora da Vida fala de 
uma passagem na vida da esposa de Zé das Neves que terminou seu casa-
mento após se apaixonar pelo cunhado, Fabiano, o qual não correspondeu 
à sua paixão e posteriormente, mudou-se para Belém, Pa. Este fato teria 
acontecido no ano de 1935, enquanto a “diversão” foi recebida por Mestre 
Irineu em 1936. 

A diversão Aurora da Vida foi sobre a separação da esposa do José 
das Neves, antes dela morrer né, mas, a culpa foi dela, não foi dele. 
Ela que se embelezou lá por outro rapaz, né. O rapaz nem queria ela.  
O rapaz não ofereceu nada pra ela. Ela que se iludiu, a mulher parece 
que ficou cega. Aí, até o Mestre chamou ela, e aconselhou que ela 
deixasse aquela ilusão que ela estava iludida, e ainda sem fundamento, 
não é? Não tinha precisão de ela fazer aquilo, que ela vivia muito bem, 
mas ela não quis saber de conselho não.
Aborreceu o marido de uma forma que chegou o ponto da separação. 
Quando ela separou, aí, ela correu pro rapaz, não sabe? Aí, chegou lá 
e disse pra ele que ela agora estava livre e coisa e tal. Ele disse:

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   170 19/10/2011   18:04:58



171

“Não vou fazer isso, sou amigo do José das Neves, eu não vou fazer
isso. O Zé das Neves não merece que eu faça isso com ele. Pra quê a 
senhora fez isso e tal?”
Ainda a repreendeu. Aí, ela: “Mas, agora já aconteceu não tem mais 
jeito.”
Ela ainda ficou mais um pouco pra ver se assim ele queria. Mas, ele 
não quis. 
“O que eu posso fazer é alugar uma casa pra senhora, pra senhora não 
ficar no meio da rua.”
Aí, ela ficou decepcionada, ela resolveu voltar pra casa da mãe dela em 
Xapuri. Aí, a família toda ficou revoltada com ela, que ela não precisa-
va ter feito aquilo, né? Aí. passou-se um bom tempo, e a última notícia 
que nós tivemos era que ela estava plantando na praia de rio, puxando 
enxada pra sobreviver. Quem vivia numa pose de rainha como ela vi-
via, pra ir arrastar enxada, hein? Olha é doloroso, depois tivemos outra 
notícia que ela tinha se juntado com um seringueiro e ai ninguém teve 
mais notícia dela.
Quando é um belo dia o Mestre sonhou, teve um sonho com ela, que 
ele ia em uma estrada direta, nessa estrada lá adiante, ele disse que 
tinha uma volta, aquela que chama de rodeio. Quando ele chegou na 
entrada daquela volta, ele avistou ela no sonho, mas, antes dele che-
gar perto dela, ela avistou ele e não quis cumprimentá-lo. Acho que 
ela envergonhou-se dele, o espírito dela envergonhou-se do dele, não 
é? E não quis nem chegar a ele, ela entrou pelo rodeio e ele seguiu a 
reta, né? Da reta que ele vai, ele foi escutando ela vai cantando nesse 
rodeio, pra sair lá na frente. Quando chegou lá fim, ela terminou, já na 
saída do rodeio, aí, ele acordou, e foi logo cantando a música: 
“Se eu soubesse não tinha nascido, para hoje eu andar sofrendo, a pieda-
de me disse, o que é que tu andas fazendo..”. aí, continua, né? Foi assim.
Alguém pensa que essa música é diversão, mas, é uma coisa muito 
dolorosa, se a gente for prestar atenção serve de exemplo não é, pra 
muita gente.

61
 (Percília Ribeiro)

Paulo Serra teria outra versão da história:
Esse hino [diversão] era da Francisca das Neves. Era a primeira mulher
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do meu pai, José das Neves. Ela tinha muito ciúme do meu pai, era 
a aquela confusão medonha. Quando foi um dia, parece que ela en-
controu ele conversando com outra mulher. Aí foi atrás de se vingar. 
Daí ela foi embora para Brasileia. Lá, ela [o espírito dela] recebeu esse 
hino. Aí, ela [o espírito dela] veio e cantou pro Mestre [em sonho]. 
Aí, ele colocou nas diversões. “Esse hino, veio para ele como numa 
parte da música de uma valsa antiga que tem, entendeu?” Não foi pra-
ticamente assim, como se recebe um hino dentro do Daime. Ele foi 
recebido dentro do sonho [pelo Mestre]. O que sei desse hino foi que 
eu ouvi o velho contando. Esse hino dentro dele, já vem uma história, 
o sofrimento que ela passou por ter feito o que fez.” (PAULO SERRA 
apud MAIA NETO, 2003, p. 71, grifo do autor)

Esta canção foi a última “diversão” recebida oficialmente por Mestre 
Irineu. Fala-se que a melodia desta “Diversão” vem de uma valsa antiga 
popular da época. De fato, parte da melodia e parte da letra da diversão 
05 – Aurora da Vida são semelhantes à valsa serenata “Ave Maria” de 
Erothides de Campos

62
, composta em 1924. Na comunidade do Dai-

me comenta-se que esta “Diversão”, foi recebida de forma diferente das 
outras diversões e hinos, pois, quem teria trazido a canção, na verdade,  
foi o “espírito” de Francisca das Neves (ex-mulher de Zé das Neves) 
repassando-a ao Mestre Irineu em sonho. Além disso, esta diversão é a 
única canção no conjunto do repertório de Mestre Irineu fundamentada 
em uma música popular oriunda de fora do contexto do Daime. Mesmo 
assim, somente um pequeno trecho melódico e textual do refrão da di-
versão recebida pelo Mestre Irineu tem similaridades com a composição 
de Erothides (ver Anexo M). 
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5 - AURORA DA VIDA 
(Mestre Irineu)

Se eu soubesse eu não tinha nascido
Para hoje eu andar sofrendo
A piedade me disse:
Que que tu andas fazendo

Refrão: Sinos que tangem com mágoas doridas 
Recordando o sonho d’aurora da vida
Mil aventura e suave alegria
Em minh´alma o som da Ave Maria 

Me sentei recostei sobre as mãos
Logo me pus a pensar
Abandonei meus direitos
Joguei nas ondas do mar

Refrão: Sinos que tangem com mágoas doridas... 

Banhando em águas brancas
Por não ouvir o que disseram
Não foi falta de conselho
Que meus amigos me deram

Refrão: Sinos que tangem com mágoas doridas...

Meu Deus me perdoai-me
O que que eu vou fazer
Vivo cumprindo esta sina
Só deixo quando eu morrer

Refrão: Sinos que tangem com mágoas doridas...
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Por muito tempo as “diversões” de Mestre Irineu eram cantadas nos 
intervalos dos hinários oficiais. Na época em que recebeu as “diversões”, 
os hinários oficiais ainda eram constituídos por poucos hinos de diferentes 
donos. Depois que cada hinário ficou independente, as “diversões” passa-
ram a ser executadas sempre no intervalo d’ O Cruzeiro. Diz-se que, antes 
de falecer, Mestre Irineu recebeu uma canção no bosque perto de sua casa, 
quando em companhia de Francisco Granjeiro. Depois de sua morte, este 
lembrou-se dela e ela foi colocada nas “diversões” como a sexta diversão do 
Mestre Irineu. Chama-se “Bom Trabalhador”.

Novas Mudanças na Trajetória  
de Mestre Irineu (1936-1938)

No decorrer de sua experiência liderando o Daime em Rio Bran-
co, Mestre Irineu criou não só uma doutrina, mas um modo de vida de 
forte influência na maneira como seus seguidores percebiam e conce-
biam o mundo, a sociedade e o corpo. Com sua autoridade carismática 
gerava, assim, entre seus seguidores um sentimento de coletividade e de 
uma moral religiosa compartilhada, vinculados ao consumo do daime  
e a princípios morais cristãos.

Ele e o daime tornaram-se o epicentro da vida de muitas famílias de 
agricultores nordestinos migrantes que o procuravam, na esperança de re-
denção através de sua bebida sagrada. Recém-chegados e desprovidos de 
qualquer assistência do governo, viam nele um benfeitor, um padrinho, 
um líder carismático inovador da conduta religiosa. Assim, a conduta ritual 
elaborada por Mestre Irineu deu início a uma complexa reconstrução de 
visão de mundo no seio de um número crescente de famílias.

63

No final de 1936, D. Francisca, companheira de Mestre Irineu, conva-
lescia de um reumatismo crônico. Vinte anos mais velha que Mestre Irineu, 
já tinha 66 anos de idade, com o corpo debilitado e já apresentando sinais 
de velhice. Mestre Irineu, neste período, tentou, sem sucesso, restabelecer 
a saúde de sua companheira de várias maneiras. Uma delas foi o uso de um 
remédio que ele tinha conhecido no tempo em que morava em Brasileia,  
a resina da uma árvore chamada “mururé”

64
 (Brosimopsis acutifólia).  
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O uso do mururé passou a ser um recurso terapêutico utilizado regularmente 
pela comunidade de Mestre Irineu, adquirindo forte teor simbólico por ser  
associado à sua memória; seria o “remédio do Mestre”. Mas a doença de  
D. Francisca evoluiu e ela tornou-se paralítica das pernas. A sua piora fez 
com que o casal tivesse que contratar uma menina para ajudar nos serviços 
de casa. Esta menina era Raimunda Marques Feitosa, filha de Maria Fran-
co, recente discípula de Mestre Irineu e viúva de Marcullino Marques, to-
dos maranhenses de Cajapió (cidade próxima a São Vicente Férrer, cidade 
natal de Mestre Irineu). A família Marques (ver Apêndice K) havia chegado 
ao Acre com a leva de migrantes no ciclo da borracha, para trabalhar nos se-
ringais do território. Mas, com a quebra do mercado da borracha, a família 
se deslocou para capital, Rio Branco, estabelecendo-se como agricultores, 
em posses doadas pelo governo na Vila Ivonete.

Lá tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de Mestre Irineu 
com a ayahuasca. A menina Raimunda tinha quinze anos quando chegou 
à comunidade do Daime e começou a trabalhar para o líder e sua com-
panheira. Quando tinha 19 anos, por insistência da própria D. Francisca, 
casou-se com Mestre Irineu que tinha então 47 anos. Continuou cuidando 
da casa e dos seus antigos patrões.  Um ano depois do casamento, D. Fran-
cisca, com o corpo cada vez mais desvalido, veio a falecer, aos 68 anos.

65
 

Paulo Serra explicou o caso da seguinte maneira:

D. Francisca tinha problema no joelho, acho que ela trabalhou muito 
na seringa. Chegou a um ponto que, até pra ela ir ao banheiro, tinha 
que levantar ela e botar no vaso. Meu pai conhecia uma seiva de árvore 
que era usada no reumatismo, o mururé. Ela tomou e tudo, mas não 
deu aquela seqüência. Dizia que a doença já estava avançada, por cau-
sa da frieza que ela pegava quando ela cortava seringa dentro d’água. 
Quando foi um dia, ela disse: “Irineu arruma uma pessoa pra tomar 
conta de ti.”
Foi quando minha mãe de criação (Raimunda) veio pra companhia 
dele. Ela fazia as coisas tudo direitinho. Quando foi um dia, D. Fran-
cisca falou pra Irineu casar com ela. Ele respondeu: “Como é que eu 
vou casar com ela com tu dentro de casa?” 
“Não se preocupe.” 
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Foi quando ele casou-se com a minha mãe de criação na Igreja Ca-
tólica. A minha mãe de criação (Raimunda) ficou tomando conta de  
D. Francisca. Depois de um ano de casados, foi que ela morreu.

66
 

(Paulo Serra)

As mulheres nordestinas que migraram para Amazônia no ciclo da 
borracha chegavam muitas vezes na condição de mercadoria encomenda-
das nas casas aviadoras, outras vinham acompanhando seus esposos, sofren-
do as mesmas agruras das relações de escravidão nos seringais. O contexto 
amazônico da época imprimia condições subalternas para as mulheres em 
geral e mesmo depois da crise da borracha essa forma cultural de subservi-
ência persistiu. Isso nos remete à condição de D. Francisca, uma senhora 
de idade avançada, padecendo de grave reumatismo, que viu na menina 
Raimunda, uma esperança de estabilidade na relação do casal. Raimunda 
respondia por todas as responsabilidades que cabiam à patroa e à tarefa de 
cuidar dela. Sentindo que seu fim estava próximo, D. Francisca teria insis-
tido que Mestre Irineu se casasse com Raimunda, talvez por um profundo 
agradecimento do cuidado que ambos tiveram com ela e como maneira de 
reforçar o núcleo de trabalho familiar.

A morte de D. Francisca nos remete a outra questão relacionada aos 
casos de cura. Lembremos que, como já foi dito antes, Mestre Irineu cura-
va muitos doentes “desenganados por médicos”. Como já vimos, em seus 
tratamentos, ele às vezes percebia que não podia modificar o destino da 
pessoa, ou o seu grau de comprometimento “espiritual” com a doença. 
Assim, nada mais poderia ser feito, somente seguir o cumprimento do des-
tino, aliviando o máximo possível o sofrimento do doente. D. Francisca 
possivelmente foi um destes casos.

Depois que D. Francisca morreu, Mestre Irineu recebeu um hino cha-
mado “Dois de Novembro”. Segundo relato de D. Percília, esse hino foi 
recebido em sonho por Mestre Irineu no final de 1938. Conforme ela dis-
se: “Neste hino, uma pessoa chegou para o mestre, uma pessoa de dentro 
do trabalho que havia acabado de se separar da matéria. Essa pessoa chegou 
e cantou para ele. Era uma senhora, sua segunda companheira, D. Fran-
cisca”. (MAIA NETO, 2003, p. 24) Este seria um exemplo de como os 
hinos, ao se reportar a incidentes da história da irmandade, podem também 

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   176 19/10/2011   18:04:58



177

adquirir significados mais amplos, servindo até como exemplos universais. 
O título do hino Dois de Novembro nos remete ao dia do calendário cristão 
dedicado aos mortos.

7 - DOIS DE NOVEMBRO  
(Mestre Irineu)

A tua alma entrego a Deus
E o teu corpo à terra fria.
Jesus te acompanhe
Junto com a Virgem Maria.

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 vais te retirar.
Vais 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.
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O casamento de Mestre Irineu com D. Raimunda foi no dia 31 de 
julho de 1937, na igreja matriz de Rio Branco.

67
 Esse enlace parece ter 

gerado muito desconforto dentro da comunidade do Daime por causa do 
convívio anterior dos dois com D. Francisca. Assim, são poucos os seguido-
res antigos de Mestre Irineu que se dispõem a comentar sobre o casamento 
com D. Francisca. De toda forma, este período da vida de Mestre Irineu foi 
marcado por fortes mudanças. 

Na certidão de casamento consta o nome de duas testemunhas de as-
cendência árabe, Wagib Elir Jacury e Benjamim Rachide Amim, que prova-
velmente seriam sírios ou libaneses, como a maioria dos imigrantes de origem 
árabe que se instalaram no Acre. Desse modo, podemos constatar os laços de 
amizade existentes entre Mestre Irineu e imigrantes dessa etnia, geralmente 
comerciantes influentes na região. Muitos vieram da Síria e do Líbano para o 
Acre no mesmo período que os nordestinos, nos ciclos áureos da borracha, 

Figura 31  Certidão de casamento de Mestre Irineu Serra com Raimunda Marques Feitosa - 31/7/1937.
68
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a partir de meados do século XIX. Os imigrantes árabes constituíram uma 
camada da sociedade acreana, responsável pelo abastecimento e comércio 
na região, inicialmente negociando com borracha. Esse é mais um exemplo 
de como Mestre Irineu cultivava relações de amizade com os mais variados 
setores da sociedade riobranquense, incluindo pequenos agricultores, oficiais 
militares, políticos e comerciantes imigrantes da Síria e do Líbano. O fato do 
casamento de Mestre Irineu ter sido celebrado numa igreja católica aponta 
também para sua relação com aquela instituição. Lembremos que não esta-
beleceu nenhum rito de casamento em sua religião, restringindo-se a realizar 
batizados com daime. Mestre Irineu apenas estimulava o casamento de seus 
adeptos, mas deixava ao encargo dos mesmos os encaminhamentos e a ce-
rimônia religiosa, que, no início do Daime, geralmente se deram dentro da 
Igreja Católica, uma vez que a maioria de seus adeptos provinha de famílias 
dessa religião, a única que na época era vista como tendo legitimidade civil. 

Figura 32  Da esquerda para direita, Francisca Marques Feitosa, Laura filha de Maria Marques Vieira 
(Maria Damião), Veriana Brandão, Maria das Dores Ribeiro (Bibi – irmã de D. Percília), Maria Franco 

(mãe de D. Raimunda), Percília Ribeiro, D. Raimunda, Paulo Serra (criança) e Mestre Irineu.  
(foto tirada em 1949)
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Depois desse casamento, a família de D. Raimunda ganhou prestígio 
dentro da comunidade do Daime. Antônio Roldão, irmão da noiva, passou 
a ser Comandante do Salão e feitor de daime, junto com outro irmão, 
Antônio Tordo. A mãe, Maria Franco, também viria a se juntar com João 
Pereira.

69
 

Os irmãos de D. Raimunda também estabeleceram uniões estáveis um 
pouco depois do seu casamento. Não sabemos o nome do esposo de Fran-
cisca e nem das companheiras de Antônio Tordo e de Antônio Roldão, ou 
o grau de importância desses consortes na estrutura do culto da época. De 
toda forma, a família começou a exercer papel de destaque na comunidade 
e a ganhar valor simbólico como “a família da esposa de Mestre Irineu”. 

Reformulações no Daime (1938-1940)

Depois do casamento de Mestre Irineu com D. Raimunda, aos oito 
anos de fundação do centro de Daime, começou uma nova fase nos ri-
tuais da religião. Nesse período, não se sabe precisamente em que data, 
Mestre Irineu introduziu o símbolo central do Daime, a Cruz de Carava-
ca (uma cruz de dois braços). A adoção dessa cruz, sob a denominação de 
Cruzeiro, hoje obrigatória em todos os trabalhos do culto, é mais um im-
portante esteio simbólico à cristianização das antigas tradições ayahuas-
queiras. Essa versão da cruz de Cristo, embora atualmente pouco comum 
nas cerimônias católicas, era bastante conhecida pelo povo amazônico no 
início do século XX e já era utilizada por muitos xamãs do “vegetalismo” 
mestiço. (LUNA, 1986; TAUSSIG, 1993) Introduzida pelos sacerdotes 
ibéricos durante o período colonial, ainda hoje é encontrada em diversos 
marcos da colonização espalhados pelo Brasil (São Miguel das Missões - 
RS, ou, Olinda - PE, por exemplo). Seu simbolismo esotérico remontaria 
ao seu aparecimento mágico na região da Murcia, na cidade de Caravaca, 
Espanha (ver Apêndice P). 

Atualmente essa cruz é geralmente associada ao xamanismo,
70

 à magia 
e ao esoterismo, devido ao uso que os praticantes dessas artes fazem da 
coletânea de orações que leva seu nome e que tem sua imagem na capa. 
Anteriormente, Mestre Irineu utilizava uma cruz simples de um só braço, 
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em cima da mesa central que, colocada no meio do salão serve para separar 
homens e mulheres nos rituais de concentração, baile e cura. 

Não sabemos como Mestre Irineu veio a adotar a cruz de Caravaca 
nos rituais do Daime. Talvez a tenha conhecido nos primórdios de sua ini-
ciação com ayahuasca nas sessões dos vegetalistas mestiços na fronteira do 
Brasil com o Peru. Outra possibilidade é que ele a tenha conhecido através 
do livro A Cruz de Caravaca – Tesouro de Orações, considerando-o um 
bom símbolo para seu culto ayahuasqueiro esotérico. A respeito da adoção 
dessa cruz Paulo Serra comentou: 

Ele no começo fez uma cruz. Era só uma cruz de um braço. Mas, aí 
quando ele começou a receber os hinos e tudo, diz ele que recebeu a 
mensagem pra botar dois braços no Cruzeiro. Foi lá na Vila Ivonete. 
Era logo no começo. Quando ele recebeu, o vovô Antônio Gomes 
nem vivia ainda aqui (antes de 1939).
Diz que ele em um determinado tempo. [...] recebeu a mensagem 
pra botar dois braços no Cruzeiro. Foi quando ele viu o livro Cruz de 
Caravaca, que tem a Cruz com dois. Foi aí, que ele achou que estava 
certo, como ele recebeu.

71
 (Paulo Serra)

Figura 34  Cruzeiro no exterior da sede.Figura 33  Foto tirada do Cruzeiro  
e da mesa de Mestre Irineu.
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Além da adoção da cruz de Caravaca, Mestre Irineu propôs aos seus 
seguidores o uso de fardas e um novo formato de ritual para as sessões de 
festejos, o “Baile”. A partir de então, os rituais de festejos passaram ser 
executados em forma dançante, não mais com os participantes sentados. 
Também se introduziu o uso de maracás, para marcar o ritmo. Com a 
introdução do toque de maracás aliado aos passos do baile, foi também 
necessária a provisão de ensaios para o treino do ritual. Inicialmente foram 
constituídos três passos no baile: marcha (ou xote), valsas e mazurcas.
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Os seguidores mais antigos dizem que, desde o início do culto, em 
1930, Mestre Irineu separava os seguidores por sexo em lados opostos de 
uma mesa central retangular. Reservou o lado direito da mesa (de quem 
entrava no local do rito) para os homens e o lado esquerdo para as mu-
lheres. Os jovens e crianças do sexo masculino eram postados na cabeceira 
da mesa, logo na entrada. Já, as jovens e as crianças do sexo feminino 
eram postadas na cabeceira oposta, no fundo da mesa. Ocorrendo uma 
maior presença de adultos, os lugares nas cabeceiras da mesa eram pre-
enchidos por estes, seguindo a separação por sexo. As crianças ocupavam 
preferencialmente as filas da frente nas cabeceiras. As filas geralmente eram 
ocupadas por ordem de chegada na comunidade, com os mais antigos no 
começo. Não se sabe ao certo se esta organização foi modificada com a 
introdução das patentes. Adália Granjeiro nos relatou como Mestre Irineu 
implementou o novo formato do ritual na comunidade do Daime, e as 
dificuldades iniciais que seus seguidores enfrentavam para tocar o maracá e 
acertar os passos do bailado.

Já estava com um ano por aí, que a gente estava por lá, quando surgiu 
o maracá. Ele disse que recebeu ordem da Rainha que era pro pessoal 
bailar e bater o maracá. Teve uma noite que estava tudo lá, e ele cha-
mou todos pra fazer um ensaio do bailado e do maracá. Só ele que 
tinha maracá. Ele tinha mandado fazer um pra ele.
Aí, as mulheres todas elas fumavam e tinha uma latinha aonde elas co-
locavam o tabaco dentro pra fazer o cigarrinho pra fumar ou cachim-
bo. Elas desocuparam a lata e botaram uns caroçinhos de milho ou 
feijão dentro, ou, coisa assim que fizesse zoada e ficavam balançando. 
Eu ainda me lembro disso. Ele ria tanto que o pessoal não acertava.
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Ele cantando, lá com a madrinha Raimunda, e o pessoal batendo  
a lata, e o pessoal errava. Batia uns nos outros, uns iam pra frente ou-
tros iam pra trás, e ele ficava rindo e começava tudo de novo.
Era para a Percília ensinar. Ele já tinha ensinado pra Percília. Ela en-
tão começou a ajudar a dar a instrução para as outras. Era uma graça, 
ele ensinando com toda calma com aquela alegria, sempre sorrindo, 
quando um errava, ele ficava rindo e mandava amolecer o corpo: “Tá 
com as pernas duras, tá todo duro...”
Todo mundo ria e ele chamava pra começar de novo. Foi indo até que 
todo mundo aprendeu.

73
 (Adália Granjeiro)

As fardas introduzidas por Mestre Irineu se assemelhavam aos moldes 
das vestes militares da época.

74 
 As fardas masculinas eram feitas de mescla 

e seu corte seguia o padrão das túnicas ou dólmãs militares. Eram ornadas 
com plaquetas nos ombros, com graduações em formato de estrelas de 
cinco pontas. As estrelas podiam ser simples ou duplas (“gemadas” ou “ge-
minadas”). As graduações atribuídas aos seguidores nessa época variavam 
de soldado a general (relembrando o CRF dos irmãos Costa de Brasileia.). 
Não se sabe ao certo se existiam graduações femininas explicitadas por di-
visas na farda, mas havia um corpo de mulheres chamado de Estado Maior 
Feminino que tinha entre nove e doze membros.

As mulheres também tinham suas fardas próprias, com lenço e gola de 
marinheiro. Adália Granjeiro e D. Percília Ribeiro falaram sobre o desenho 
inicial das fardas, especialmente das femininas.

A farda era diferente dessa de hoje. Era uma túnica azul marinho e uma tú-
nica branca. Depois ele mandou trocar, a túnica azul marinho com a calça 
branca e a calça azul com a túnica branca, com gola e com bolso na frente.
As das mulheres tinham uma gola de marinheiro, tinha um lencinho 
e um cordão torçal com duas pernas, uma verde e a outra amarela, 
colocada por debaixo da gola e trazia pro lado da cintura, tinha um 
cinto preto, passava o cinto e a ponta do torçal prendia do lado a saia. 
Não era de prega a saia. Tinha um nome que chamava rabo de peixe, 
na barra rodeando. Se a farda fosse branca, botava três listras azuis da-
quela. Se a farda fosse azul colocava três listras brancas. A manga era 
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comprida e também acompanhava três listras, do mesmo jeito da barra 
da saia, igual à que tinha na manga.
Agora eu não consigo me lembrar como era o pano da cintura. Acho 
que era cheio de preguinha, assim, bem miudinha, em uma pala pre-
gada na saia pra fazer a cintura (Entrevista com Adália Granjeiro em 
24 de fevereiro de 2007). 

Quando a farda começou não era do tipo dessa que nós usamos hoje 
em dia. A primeira farda da mulher sempre foi azul e branca, mas o 
modelo era diferente. O que existe da primeira farda é só aquelas letri-
nhas da farda azul que tem no bolso da camisa das mulheres, C.R.F. 
Centro da Rainha da Floresta.
A primeira, a do vestido branco, tinha uma gola marujo; a gola azul 
por cima, agora em baixo na barra tinha três divisas azuis também, 
assim da largura de um dedo, na saia. 
O punho da manga também tinha essa divisa assim; agora bem estrei-
tinha. Na ponta da gravata (lenço) tinha a um F, e nos dois cantos da 
gola tinha o C. e o R.

75
 (Percília Ribeiro)

De fato, Mestre Irineu parecia empenhar-se em reforçar os aspectos 
ordeiros de sua nova doutrina. A instituição de fardas neste momento sim-
bolizava certa consolidação identitária da comunidade como seguidora de 
uma nova religião. Também, apontava para um ritual diferenciado das ve-
lhas práticas “vegetalistas”. Igualmente, os hinos e a dança coletiva davam 
novos contornos ao grupo. Tudo indica que os moldes militares adotados 
representavam para a sociedade da época a ordem e a legitimidade da au-
toridade, evocando a ordem militar que imperava no Território. Os novos 
contornos do ritual, a sequência fixa de hinos dentro dos hinários, a fixação 
de datas do calendário, as roupagens específicas para cada dia e as patentes 
de distinção classificatória dos seguidores, aliados a toques e danças padro-
nizadas, parecem refletir essa preocupação, evocando também as matrizes 
propostas inicialmente no CRF pelos irmãos Costa. Superava-se, assim, o 
período inicial de maior aleatoriedade dos rituais promovidos por Mes-
tre Irineu em Rio Branco. Até então, ele havia realizado seus rituais sem 
datas pré-fixadas (exceto por alguns dias mais importantes do calendário 
católico), sem hinários programados, sem fardas, sem distintivos e geral-
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mente geridos por seus “Chamados” em solo, acompanhados pelo uso 
do tabaco. Tampouco ocorriam maiores participações de seus seguidores 
que, nesse período, desempenhavam um papel mais passivo. Buscando uma 
maior formalidade, Mestre Irineu começou a focar em seus rituais a sepa-
ração, a classificação e a hierarquização de elementos, categorias e regras 
que estavam até então menos presentes no seu imaginário e no cotidiano 
da comunidade. 

Mas, Mestre Irineu em contraposição a esses formalismos, instituiu 
também celebrações mais informais, com menos regras e hierarquização de 
papéis. Estas ficaram conhecidas como “festinhas do Mestre” ou festas com 
daime, onde a separação entre os sexos era abolida e eram tocadas músicas 
do cancioneiro popular da época. Nessas festinhas também eram tocados 
hinos, em ritmo de danças de salão, que eram executados aleatoriamente. 
As fardas e as patentes eram trocadas por roupas de festa (“paisanas”) he-
terogêneas. Neste caso, somente se exigia o uso de um paletó. Essas festas 
também não obedeciam a um calendário fixo, ficando reservadas a datas 
de aniversários, em comum acordo com a comunidade, marcando de certa 
forma uma espécie de inversão dos ritos religiosos. 

Mestre Irineu também manteve as concentrações (sessões mediadas 
pelo silêncio) sem farda, ou seja, sem hierarquizações explícitas. Assim, du-
rante esses rituais, os discípulos mais graduados e os novatos ficavam lado 
a lado indistintamente.

76
 Ele porém, instituiu dias da semana regulares para 

os rituais de concentração. Vejamos o relato de Zé Dantas sobre esse novo 
ordenamento:

[...] Se a minha memória está certa, a farda azul [túnica ou dólmã] era 
usada na Semana Santa e São João. Conceição, Natal e Reis, era branca.
Na época, não tinha essa concepção de hinário fixo para cada data, 
era o que o chefe determinava. Não tinha o calendário de hinário que 
hoje nós temos. Data santa tinha, mas não tinha a classificação de qual 
hinário. No tempo anterior, ele convocava tal data para as concentra-
ções, sem dia marcado.
A data de quinze e trinta de cada mês, ela surgiu de sessenta e dois pra 
cá, quando foi inaugurada a primeira sede exclusivamente para traba-
lho [...]. (Zé Dantas)

77
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Nesse período, novos seguidores e novas famílias se integraram à co-
munidade. Entre esses seguidores e famílias que chegaram podemos citar: 
Sebastião Gonçalves e esposa, Manoel Belém e sua esposa Maria Cândida, 
Antônio Gomes e Maria Gomes, Rita Gomes (ver Apêndice F e Anexo G), 
Pedro Corrente e Daniel Pereira de Matos. Com a nova demanda de segui-
dores, o terraço de Damião Marques tornara-se pequeno para as reuniões do 
Daime. Mestre Irineu reuniu então o corpo de seguidores para um mutirão 
de construção de uma ramada.

78
 Levantado próximo à casa de Mestre Irineu, 

perto do Igarapé Fundo, o espaço construído pela comunidade também re-
presentava o início de uma nova fase nos rituais do Daime: uma espécie de 
consolidação da religião, junto com as fardas, as patentes e todas as outras 
mudanças efetuadas por Mestre Irineu. Instituiu-se também uma separação 
formal entre os espaços reservados aos rituais e os do cotidiano doméstico. 

Entre os novos membros da comunidade, destacava-se Daniel Pereira 
de Mattos, o antigo amigo que Mestre Irineu conhecera quando ainda tra-
balhava como estivador no Cais da Praia Grande, em São Luís. Na década 
de 1920, haviam voltado a se encontrar em Rio Branco quando Mestre 
Irineu estava na polícia e Daniel trabalhava, provavelmente, como barbeiro 
e sapateiro.

Figura 35  Mestre Irineu Serra e a irmandade na ramada da Vila Ivonete no final década de 1930. 
Da esquerda para direita: Raimundo Gomes, João Ribeiro, Manoel Dantas, Antônio Gomes,  

Manoel Belém, Germano Guilherme, Daniel Pereira de Mattos, José das Neves, Raimundo Irineu 
Serra, João Pereira, Antônio Roldão, Pedro Corrente, João de Sena, Pedro Ribeiro, depois do 

próximo, Sebastião G. Nascimento e o velho Tamandaré. Na frente, as crianças: 
Adália, Laura, Percília, Bibi (identificadas) e outras não identificadas.
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Daniel Pereira de Mattos nasceu na antiga freguesia de São Sebas-
tião de Vargem Grande, no Maranhão, no dia 13 de junho de 1888, filho 
de Anna Francisca do Nascimento e Thomás Pereira de Mattos e Mattos. 
Em agosto de 1897, quando tinha nove anos de idade, seu pai faleceu, 
deixando-lhe como herança uma faixa de terra na localidade de Barra do 
Rio Munim. Órfão de pai, ingressou como grumete na Marinha de Guerra 
Brasileira, através da qual fez sua primeira viagem para o Acre em 1905. 
Depois de uma viagem de instrução no navio Benjamim Constant, pediu 
baixa, como 2º sargento, indo para o Acre em 1907, onde passou a morar 
em definitivo. (MARGARIDO; ARAÚJO NETO, 2005, p. 44) Daniel era 
um homem de vários ofícios: barbeiro, sapateiro, poeta, artesão, cozinhei-
ro, carpinteiro, marceneiro; além de compositor, tocava violino, cavaqui-
nho e violão, instrumentos que também fabricava. Fala-se que, 

[...] era boêmio, poeta e músico, o que lhe trouxe vários problemas, 
inclusive de saúde. Na profissão de barbeiro, instalou-se no ano de 1925 
em uma das primeiras ruas de Penapólis, na Epaminondas Jácome. Mo-
rou na Rua 1º de Maio, antiga Rua da África (área de Rio Branco de 
concentração negra) e em 1926 transferiu sua barbearia para Rua 6 de 
Agosto, onde ficou até meados de 1930. Posteriormente, mudou-se para 
Rua General Rondon, no bairro do Papôco. (MARGARIDO; ARAÚJO 
NETO, 2005, p. 44)

Sabe-se que Daniel,

[...] casou-se em 1928 com Maria do Nascimento Viegas e com ela 
teve quatro filhos: Narazé, Creuzulina, Ormite e Manoel. Os problemas 
com a boemia e o álcool fizeram com que a sua família o abandonasse 
em 1937, voltando para o Maranhão. Até seu falecimento, em 1958, 
Daniel nunca mais teve notícias dela. (MARGARIDO; ARAÚJO 
NETO, 2005, p. 44)

Nesse mesmo ano, em estado de dependência alcoólica, foi acolhido 
por Mestre Irineu, que o tratou e o iniciou nos trabalhos com o daime. 
Daniel passou então a ser seguidor da doutrina fundada pelo seu antigo 
amigo, de quem foi barbeiro e sapateiro durante muitos anos. Por volta de 
1945, depois que Mestre Irineu se mudou para a Custódio Freire, Daniel 
continuou a realizar trabalhos no terreno de sua casa em Vila Ivonete.  
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Um pouco antes de ser acolhido por seu amigo, Daniel adquirira esse terre-
no, por concessão de Manoel Julião, o administrador das terras do Seringal 
Santa Cecília, pertencentes a uma senhora chamada Isaura Parente. Assim, 
Daniel deu continuidade aos trabalhos de Mestre Irineu, em sua casa, um 
pouco mais acima do Igarapé Fundo. Atendia à irmandade que ficara na-
quela região, fazendo trabalhos de cura.

Durante um breve período, Mestre Irineu abasteceu-o com remessas 
de daime, mantendo o espaço de Daniel como filial de seu trabalho. Após 
um ano, Daniel começou constituir outro ritual, conforme revelações que 
recebera diretamente, quando ainda se tratava com Mestre Irineu. Dessa 
forma, começou sua própria missão espiritual, seguindo outras mensagens 
e adotando rituais diferenciados dos trabalhos de Mestre Irineu. Seguindo 
a sua própria revelação, Daniel abriu espaço para a incorporação de espíri-
tos curadores, semelhante à linha de umbanda, o que levou Mestre Irineu 
a lhe propor que seguisse o seu próprio caminho, separado dele. Passando 
a fazer o seu próprio daime, Daniel deu início a uma nova religião ayahuas-
queira, que veio a ser conhecida como “Barquinha”.

Figura 36   
Foto de Daniel Pereira de Mattos.
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Daniel Pereira de Mattos recebeu em miração o “Livro Azul”, que lhe 
foi entregue por dois anjos, bem como o esclarecimento do seu significado. 
Apontavam para o hinário que ele haveria de criar, contendo uma doutrina 
própria, a ser ensinada, juntamente com o uso do daime e da nova ritualís-
tica. Durante os doze anos seguintes cumpriu a sua missão em Rio Branco. 
Devoto de São Francisco das Chagas, Daniel dedicou o seu trabalho ao seu 
santo padroeiro e, em 1945, ergueu em sua homenagem uma capelinha de 
taipa no seu terreno e lá passou a realizar os seus trabalhos espirituais.

“Frei Daniel Pereira de Mattos”, como se denominava, ou Mestre 
Daniel, como seus seguidores chamavam-no, faleceu no dia 8 de setembro 
de 1958, durante de uma “Romaria de São Francisco”, depois de fazer 
uma penitência de 90 dias. “Desencarnou” nos braços do amigo e seguidor 
Manoel Araújo, dentro da casinha do Daime, e às 18h30min foi velado na 
Igreja, sobre a mesa central em forma de cruz. Mestre Irineu, que já havia 
pressentido esse falecimento, devido ao recebimento de um hino que de-
nominou Chamei lá nas alturas, compareceu ao velório, juntamente com 
outros de seus seguidores. Entre esses seguidores estava D. Percília Ribei-
ro, que fez os seguintes comentários sobre esta passagem e sobre o hino 
que Mestre Irineu recebeu nesse momento.

Daniel Pereira de Matos tinha adoecido. Lá se soube da notícia que 
ele estava muito doente. Nós fomos lá e tal. Quando chegou pertinho 
do dia dele ir embora, aí, saiu esse hino: “Chamei lá nas alturas, para 
o divino me ouvir.A minha mãe me respondeu. Oh, filho meu, estou 
aqui.”
Aí, na hora que o hino saiu, o Mestre Irineu falou logo: “Precisamos 
visitar o Daniel.”
[...] Com três dias lá vem a notícia, vieram chamá-lo, né, que ele já 
tinha falecido. Aí, nós fomos lá pro velório dele, até pela madrugada.
Enfim, de lá pra cá, a gente vinha todo tempo cantando esse hino na 
estrada. Aí, ficou na recordação. Toda vez que canta o hino, eu me 
lembro.

79

A letra desse hino, que se tornaria muito querido entre os daimistas, 
é a seguinte:
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107 - CHAMEI LÁ NAS ALTURAS
(Mestre Irineu)

Chamei lá nas alturas
Para o divino me ouvir
A minha mãe me respondeu
Oh, filho meu, estou aqui

Minha Mãe, vamos comigo,
Para sempre Eterna Luz,
Para eu poder assinar
Para sempre a Santa Cruz.

Esta cruz do firmamento
Que radeia a Santa Luz.
Todos que nela firmar
É para sempre, amém, Jesus.

No final da década de 1930, Damião Marques de Oliveira, esposo de 
Maria Francisca Vieira (Maria Damião) adoeceu gravemente de pneumo-
nia, passando cerca de seis meses convalescendo da doença. Mestre Irineu 
chegou a tratá-lo, mas diz-se que Damião não cumpriu o tratamento e,  
assim, veio a falecer. Não se sabe com precisão a data de sua morte, saben-
do-se somente que ele morreu logo após o nascimento de sua filha caçula, 
Matilde, no dia 21 de novembro de 1939. Assim, o final da década de 
1930 marcou dez anos de trabalho de Mestre Irineu e também a morte de 
Damião Marques de Oliveira. 
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Maria Francisca Vieira, também conhecida como Maria Marques Viei-
ra (nome de casada), ou Maria Damião, tornou-se viúva aos 30 anos de 
idade. Seu hinário foi muito apreciado pelos daimistas e viria a se tornar 
um dos mais importantes do Daime.  Sabe-se que nasceu no Ceará, no dia  
4 de novembro de 1910, e chegou ao Acre no final da década de 1920, ao 
lado de Porfílio, seu primeiro esposo, mas com quem não teve filhos. Um 
pouco depois de sua chegada, ele foi assassinado e, em seguida, ela conhe-
ceu Damião Marques de Oliveira, casando-se com este no início da déca-
da de 1930. Juntos tiveram seis filhos, Raimundo, Laura, Lúcio, Hugo,  
Waldir e Matilde. O casal também chegou a criar um sobrinho de Damião, 
Wilson, filho de Manoel Marques (irmão de Damião).

80
 Os irmãos de Da-

mião, Pedro, Manuel e Lucas, também se tornaram seguidores de Mestre Iri-
neu, juntamente com suas esposas e filhos (ver genealogia em Apêndice I).  
A família de Damião teve grande importância na rede de amizades de Mestre 
Irineu. Foram eles que lhe deram apoio para a realização dos rituais do Daime 
num espaço mais amplo, no terraço de sua casa, onde cabiam mais participan-
tes. Maria Damião desempenhava um papel importante nos rituais de Mestre 
Irineu, dando auxílio aos novatos e aos que necessitavam de conforto. 

Depois da morte de Damião, ocorreu também, em 1941, a morte de 
Antônio Ribeiro, pai de D. Percília, e, mais tarde, a de Joaquim Português, 
em 1942. Todos eles deixaram esposas e filhos ainda jovens. Tanto Maria 
Damião quanto a família de Antônio Ribeiro foram assistidos por Mestre 
Irineu e Manoel Dantas. D. Percília comenta a morte de seu pai e como 
Mestre Irineu veio a se responsabilizar pela sua família da seguinte maneira:

Papai morreu três anos depois da chegada de Antônio Gomes. Eu era 
a mais velha de todos os meus irmãos. Duas semanas depois do faleci-
mento de meu pai, o Mestre disse que ele tinha aparecido cinco vezes 
numa miração. Meu pai dizia:“Mestre eu ando neste mundo de meu 
Deus, vejo tantas maravilhas, tanta coisa bonita que eu não esperava 
que existisse, mas quando me lembro do senhor...”
Ele veio cinco vezes, até que o Mestre perguntou:“Ribeiro o que você 
deseja de mim?”
“Mestre, eu quero que o senhor tenha mais paciência com minha  
família, do que o senhor teve comigo.”
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O Mestre disse: “Tá feito. Não se preocupe, faça sua viagem.”
E recomendou o espírito dele.

81
 (Percilia Ribeiro). 

Mestre Irineu, nesse período, dava continuidade às mudanças no siste-
ma ritual. Recebeu certos hinos que só deveriam ser cantados em algumas das  
grandes datas cristãs. O hino 17 – Confissão foi um deles. Este hino, usado para 
fazer a confissão dos seguidores, deve ser executado sem dança, repetido três  
vezes e com cada participante segurando uma vela acesa na mão. É reservado 
para as vésperas dos trabalhos de São João (23/06), Nossa Senhora da Concei-
ção (7/12), Natal (24/12) e Reis (5/01). Ao fim do hino são rezados três Pai 
Nossos e três Ave Marias intercalados e, para finalizar, um Salve Rainha. Depois 
das preces, o comandante masculino ou feminino, já postado na cabeceira da 
mesa, enuncia os seguintes dizeres: “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo”. 
Todos devem responder: “Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria San-
tíssima”. A confissão termina com todos os presentes se benzendo

82
 e dizendo: 

“Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Senhor de nossos inimigos, em nome do 
Pai do Filho e do Espírito Santo, amém”. Terminada essa cerimônia, apagam-se 
as velas e dá-se continuidade ao baile.

17 - CONFISSÃO
(Mestre Irineu)

Meu divino pai do céu,
Soberano Criador,
Eu sou um filho seu,
Neste mundo pecador.

Meu Divino Pai do Céu,
Meu Soberano Senhor,
Perdoai as minhas culpas
Pelo Vosso santo amor.
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Meu Divino Pai do Céu,
Soberano Onipotente,
Perdoai as minhas culpas
E vós perdoe aos inocentes.

Eu confesso os meus pecados
E reconheço os crimes meus.
Eu a vós peço perdão,
Ao meu Divino Senhor Deus.

Já para os dias dos Santos Reis, além da Confissão, Mestre Irineu apre-
sentou outro hino, para ser executado no final do trabalho, o de número 
25 – Oferecimento. Este hino marca a finalização do calendário dos rituais 
do Daime a cada ano e só deve ser cantado nessa data.

25 - OFERECIMENTO 
(Mestre Irineu)

Oh! Minha Virgem Mãe!
Oh! Virgem Mãe de Deus! 
Olhai para mim,
Que sou um filho seu,

Perdoai as minhas culpas 
Pelo vosso santo amor.
Olhai para mim
Neste mundo pecador.

Oh! Minha Virgem Mãe,
Botai-me a vossa bênção!
Olhai para mim
Neste mundo de ilusão.
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Oh! Minha Virgem Mãe,
É vós quem me dá a luz!
Me dai a salvação
Para sempre, amém, Jesus.

Eu ofereço estes cânticos
Que agora se cantou
Ao Rei e à Rainha 
Do universo Criador.

Depois de executado o hino 25 – O Oferecimento, formam-se filas 
distintas entre homens e mulheres, para a “entrega dos trabalhos”. Essa 
“entrega” consiste em cada participante, fardado ou não fardado, chegar 
à frente da fila (respectivamente masculina ou feminina), junto ao coman-
dante masculino do salão ou da comandante feminina, fazer o sinal de 
continência com a mão esquerda (levantando e baixando o braço), que 
logo é respondido pelo mesmo movimento do comandante. Deve então 
enunciar os dizeres da entrega e para agilizar os procedimentos, quan-
do há um grande número de participantes, são designados um ou mais 
representantes dos comandantes para receber a entrega de outras filas. 
Terminados os recebimentos, os representantes se dirigem ao comandante 
e fazem uma nova entrega, representando todos. O comandante faz en-
tão o mesmo para o Presidente da casa. Após a entrega, o ritual continua 
com todos entrando em forma para fazer as preces de encerramento. Há 
também outra versão para este ritual, onde a entrega é feita após o encer-
ramento do trabalho.

A entrega dos trabalhos ganhou novos contornos na década de 1960, 
quando Mestre Irineu propôs que a irmandade entregasse o número de 
preces que havia feito no ano, idealmente num total de 20.000. Segun-
do alguns, o motivo para esse esforço de contagem seria o de amenizar 
os conflitos que surgiam no convívio cotidiano dos seguidores – Mestre 
Irineu propunha que os participantes da irmandade passassem mais tempo 
rezando do que falando mal um do outro. Outros consideram que a con-
tagem da prática não seria usada somente para esse fim, mas também para 
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controlar a mente e fortalecer a irradiação da prece (Comunicação Pessoal 
de Lourdes Carioca em Junho de 2007).

83
 João Rodrigues e D. Percília 

explicam o processo em suas palavras:

Geralmente a comandante das mulheres recebe das mulheres. Ela pode 
destacar outra pessoa para receber as que estão à paisana, ou ela pode 
receber de todas também. Isso é só uma questão de hierarquia, digamos 
assim, de aproveitar o tempo. 
Assim é também com os homens, aí, repassam para o presidente.  
O sinal é feito com um movimento rápido, levantando a mão esquerda 
de ambos: de quem está recebendo e quem está entregando.
Os dizeres da entrega é que variam um pouco. A pessoa chega em 
frente de quem está recebendo e diz:“Recebi os meus trabalhos do 
ano... na santa paz de Deus e na santa paz de Deus eu entrego meus 
trabalhos, com (ou sem) alteração.”
A pessoa que vai saber se teve alteração no seu trabalho ou não.  
Mas, geralmente se entrega com alteração.
Em relação às preces, geralmente quem está recebendo pergunta.  
Porque as pessoas geralmente se esquecem de entregar. São poucos que 
entregam contadas. E quem está recebendo os trabalhos diz:“Recebo 
na santa paz de Deus suas orações e na santa paz de Deus, entrego 
mais 20 mil orações para o próximo ano.” 
Isso tudo é antes de encerrar o trabalho, após a entrega se encerra  
o trabalho

84
 (João Rodrigues)

Sempre, ninguém pode dizer que não tem alteração, é por que tem, não é? 
Alteração é encrenca, são desavenças, são desentendimentos em casa, 
fora ou com a irmandade, seja com quem for, é qualquer alteração,  
é isso ai é que é alteração.85 (Percília)

Outro ritual proposto por Mestre Irineu foi o de batismo no Daime, 
introduzido em meados da década de 1930. A partir de então, os filhos de 
seus seguidores passaram a ser batizados por ele. No batismo concebido 
por Mestre Irineu, usa-se sal, água e daime, colocados sobre uma mesa em 
pequenas vasilhas, bem como um facho de algodão. A criança é acompa-
nhada dos padrinhos que ficam em torno da mesa. Os demais participantes 
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do ritual, que deveriam ser de três a nove pessoas, segurando velas acesas na 
mão, rezam em voz suave o Pai Nosso e a Ave Maria. O oficiante, postado 
ao centro da mesa, primeiramente pega um chumaço embebido com dai-
me, chama a criança pelo nome completo proposto pelos pais e em seguida 
espreme o chumaço em seus lábios, dizendo: “Eu te batizo com o daime 
que é luz para te guiar na vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.” O oficiante dá prosseguimento ao ritual pegando outro 
chumaço com um pouco de sal, e novamente chama a criança pelo nome 
completo, dizendo: “Eu te batizo com o sal para teres força de lutar contra 
as adversidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Para fina-
lizar, o oficiante repete a mesma operação, só que agora com água, e mais 
uma vez, chama a criança pelo nome completo, dizendo: “Assim como 
São João batizou Jesus no Rio Jordão, eu te batizo com água em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”. O ritual de batismo no Daime 
geralmente é feito após os trabalhos de bailado realizados nos dias de São 
João e Natal.

Sempre ele fazia batismos na data de São João e Natal. Mas uma coisa 
que ele nunca gostou foi fazer batismo à meia noite [...] ele só fazia 
ao amanhecer do dia.
Ele disse que era pra dar felicidade ao inocente, né? Com a luz do sol 
é que vem trazer a luz da memória, da saúde, dá tudo de bom pra 
aquela criança, né? E não à noite. A noite só tem escuridão né?
Não tem luz, então, a história é essa.86 (Percília)

Na mesma época em que constituiu um ritual de batismo, Mestre 
Irineu também consolidou um ritual fúnebre, a Missa, onde se canta um 
grupo de hinos especialmente selecionados para esse tipo de ocasião. O ri-
tual consistia em um grupo sentado velar o corpo, cantando esses hinos, só 
se levantando para o último. A cada hino, intercalam-se três Pais Nossos e 
três Aves Maria e uma Salve Rainha. Após a celebração da Missa, continua-
-se velando o corpo, cantando outros hinários e encerrando-se com o de 
Mestre Irineu. Este pode ser cantado ou terminado junto à cova do morto, 
enquanto os presentes jogam terra por cima do caixão, terminando o hiná-
rio com o túmulo já bastante preenchido.
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Na Vila Ivonete, não se tinha um espaço próprio para enterrar os  
seguidores, e os enterros eram feitos no cemitério municipal de Rio Branco, 
o São João Batista. Quando Mestre Irineu se mudou para a colônia Espa-
lhado, na Estrada Custódio Freire, criou no Alto um espaço para o cemité-
rio, chamado “Palmeiral” devido às suas muitas palmeiras.

87
 Lá os mortos 

eram velados na sede e depois carregados pela irmandade até o espaço 
do cemitério. Antes do final da década de 1940, Mestre Irineu, devido 
à queixa de um agricultor vizinho da Custódio Freire, denominado José 
Benício, foi chamado à polícia para responder a um inquérito por criar 
um cemitério particular. Na queixa de José Benício, constava que Mestre 
Irineu estava enterrando crianças e lançava-se a suspeita de que ele as teria 
matado (comunicação pessoal de João Rodrigues em Junho de 2006). Esse 
é mais um exemplo do preconceito sofrido por Mestre Irineu e o Daime, 
numa época em que grande parte da população de Rio Branco via seu culto 
com suspeitas, acusando-o e seus seguidores de praticarem “macumba”. 
Fala-se que Mestre Irineu foi à polícia e respondeu às acusações, levando 
à suspensão do inquérito. É provável que a criança tenha sido filho de um 
dos seus seguidores e, assim, enterrada no Palmeiral. O problema estava na 
irregularidade do cemitério, mas, diante da existência de outros cemitérios 
comunitários sem registro, a questão foi arquivada.

Mestre Irineu também propôs ou aceitou inovações nos passos do 
bailado de alguns hinos. Foi, por exemplo, o caso do hino 36 – Amigo 
Velho, do seu hinário O Cruzeiro. Durante um período, o bailado desse 
hino era iniciado em passo de “Marcha”, mas, quando se chegava ao estri-
bilho, o passo e a direção mudavam e, em vez de dançar lateralmente, os 
participantes dirigiam-se para a frente e os homens e as mulheres se cum-
primentavam. Porém, a presença de uma mesa/altar no centro do salão, 
causava dificuldades, levando à suspensão dessa novidade (Comunicação 
pessoal feita, em fevereiro de 2007, a Paulo Moreira por Veriana Brandão, 
seguidora de Mestre Irineu desde a década de 1930).
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36 - AMIGO VELHO  
(Mestre Irineu)

Chegou seu amigo Velho,
Chegou sem ser chamado.
Para sempre, amém Jesus,   ESTRIBILHO (5x)
Para sempre ser lembrado   (Mudança de Passo)

A minha Mãe que me mandou,
Eu sou filho estimado.
Quem seguir na minha linha
Segue limpo e não errado.

O Patriarca São José
Todo mundo se esqueceu.
Jesus, filho de Maria,
Com o Divino Senhor Deus.

Patriarca São José,
Vós, esposo de Maria,
Que o Divino Pai lhe deu
Para a Vossa companhia.

Viveram honestamente
Dentro da soberania.
Jesus, quando nasceu,
Foi na vossa companhia.

Aconselho todo mundo
Para seguir na verdade,
Saindo desta linha
Não espere ser chamado.
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O Divino Senhor Deus
Foi quem me mandou dizer
Que nós somos filhos eternos,
Somos, somos e deve ser.
Nós somos filhos eternos,
Somos, somos e deve ser.

Nesse período, sob o efeito da bebida, João Pereira recebeu também 
um passo diferenciado dos outros praticados no ritual. Esse passo deveria 
ser executado quando os participantes do bailado passassem dificuldades 
sob os efeitos da bebida. A execução do passo foi autorizada por Mestre 
Irineu. Assim, João Pereira, por ter a patente de General, ficou conhecido 
como General do Conforto, devido a seu passo. Este consistia em sair da 
fila durante qualquer hino executado em marcha, dando pequenas passadas 
para frente, fazendo um caminho circular em torno do salão. Primeira-
mente, ele passava pelas fileiras femininas e depois pelas fileiras masculinas, 
retornando ao seu lugar no final do hino ou no final de uma sequência de 
hinos em ritmo de marcha. Fala-se que o efeito confortante que trazia para 
os que estavam sofrendo era imediato. João Pereira executou esse passo até 
o final da década de 1940. Depois desse período, acometido de uma grave 
doença, não se dispôs mais a executá-lo. Zé Dantas fez o seguinte relato 
sobre esse passo de João Pereira: 

O General do Conforto era o João Pereira. O posto estava com ele. 
Ele é quem deveria dar o conforto e não outro. Então era ele que fazia 
o passo valseado no meio do salão, confortando os irmãos, aqueles 
que estavam necessitados. 
Era em qualquer um hino que ele achasse que tinha precisão de sair 
do salão. Ele saía, bem entendido, o hino deveria ser marcha. [...] Ele 
circulava geral. [...] Ele saía do canto dele, ia pela fila dos homens, ro-
deava pela das mulheres, vinha e encerrava o círculo no lugar dele que 
era positivo. [...] Era pra fechar a harmonia do conforto.
Sempre acompanhando do maracá, como se ele estivesse no canto 
dele, era de imediato bailando. Ele firmava o passo aqui, e pegava,  
e saía como quem ia bailando.

88
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Notas

1   Acreditamos que foi a partir do momento que nosso protagonista começou a realizar tra-
balhos públicos e a liderar uma comunidade religiosa em Rio Branco que ele passou a ser 
popularmente conhecido como Mestre Irineu. O título Mestre é popularmente atribuído 
a pessoas que se destacam em seus ofícios, mas era também empregado para denominar 
os curandeiros “chefes da ayahuasca”. Fala-se que Mestre Irineu brincava com esse título, 
dizia que as pessoas o chamavam de Mestre, porque ele era mestre de carpintaria.

2   José das Neves em entrevista ao Jornal O Varadouro, ano 4, n. 20, p. 5, abr. 1981.

3   Entrevista de Luiz Mendes a Beatriz Labate em fevereiro de 2007.
4   Atualmente utilizam-se duas grafias diferentes para esse nome: Marachimbé e Maraxim-

bé. Escolhemos a segunda opção por ser a utilizada em estudos botânicos sobre a planta 
que leva o mesmo nome, já que acreditamos ser possível que originalmente a entidade 
relacionada à peia no Daime tenha sido associada à espécie vegetal de igual denominação.  
Diversas espécies botânicas recebem esse nome popularmente, sendo chamadas também 
de “catingueira” ou “caneleiro” A Cenostigma macrophyllum é uma angiosperma per-
tencente à família Leguminosae, subordinada à subfamília Caesalpinioideae e incluída 
na tribo Caesalpinieae que possui 47 gêneros, entre os quais se inclui o Cenostigma 
Tul; constituído de quatro espécies de hábitos arbóreos e arbustivos distribuídas nas 
formações de mata, cerrado e caatinga das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste do Brasil. Das quatro espécies identificadas, Cenostigma tocantinum Ducke, 
Cenostigma gardnerianum Tul., Cenostigma macrophyllum Tul., Cenostigma sclero-
phyllum, somente a última, que ocorre no Chaco paraguaio, não é exclusivamente brasi-
leira. <http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia10/pesquisa1.php>.

5   Entrevista com Adália Granjeiro, em março de 2007.

6   Esta lista e os títulos dos “Chamados” são o resultado da pesquisa feita a partir das lem-
branças de João Rodrigues (Nica), Pedro Matos, Paulo Ferreira Lima, Adália (Gomes) 
Granjeiro, Luís Mendes do Nascimento, Lourdes Carioca e José Dantas. Partimos da 
confrontação dos relatos dos entrevistados para chegar a uma lista de consenso de títu-
los desses “Chamados”. Podem haver mais “Chamados” do Mestre Irineu, não cata-
logados nesta lista, mas, partindo-se da memória desses entrevistados foram levantados 
somente este doze.

7   A terminação “Nawa” é típica do tronco linguístico Pano, quer dizer; gente, homem 
ou pessoa. Segundo J. Capistrano de Abreu no seu livro “Rã-Txa Hu-ni-ku-i: Gra-
mática, texto e vocabulários kaxinawá”, a palavra “Paka” quer dizer: Taboca, bambu, 
taquara (ABREU, 1941, p. 544, 600); já, a palavra “Conxi” ou “Cuxi” quer dizer: 
Forte, força, duro (ABREU, 1941, p. 534, 584); e a palavra “Nawá” ou “Nawa” como 
já falamos, quer dizer: Homem, gente, povo, pessoa (ABREU, 1941, p. 535, 594). 
Desta forma, o conjunto da expressão, Pakaconxinawá, quer dizer: Homem da taboca 
forte ou gente da taboca forte.

8   A região do município de São Vicente Férrer, no Maranhão, terra natal de Mestre 
Irineu, era ocupada inicialmente por indígenas conhecidos localmente como Tapuias e 
Guajajaras (tronco linguístico Tupi), antes do processo de catequização.

9   Entrevista com Pedro Matos em março de 2007.

10 Iaiá (Senhora Virgem, ou, senhorinha - iorubá), Paxá, Barum, Marum e Begê (ibeji – 
espírito de criança – iorubá)
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11 Existe uma polêmica em torno da grafia desta palavra, alternativamente escrita nas 
formas Juramidan, Juramidam e Juramidã. Já que o Daime constituiu-se como uma 
cultura de tradição oral, não haveria uma autoridade “nativa” à qual recorrer para 
resolver esse impasse. Assim resolvemos seguir modelos da norma culta do português, 
onde palavras terminadas com “a” nasal são escritas com til, a exemplo de maçã, irmã 
e ímã.

12 O termo “recebido” é muito utilizado no Daime para denotar que as canções são pro-
venientes do astral e não “inventadas” propositalmente.

13 Entrevista de Luiz Mendes à Beatriz Labate em fevereiro de 2007.

14 Entrevista de Otília, esposa de Daniel Serra, em janeiro de 2007 em São Luís-MA.

15 Entrevista com Daniel Serra em janeiro de 2007, em São Luís-MA.

16 Comunicações pessoais de Lourdes Carioca, Adália Gomes e Paulo Serra feitas em 
julho de 2007.

17 “Uso associado” é uma categoria que propomos para identificar outros usos de subs-
tâncias ligadas ao consumo de daime.   

18 A respeito ver: Weiss (1969), Naranjo (1983, p. 47-67), Mckenna, Towers e Abbott 
(1984, p. 195-223), Gates (1986 , p. 49, 73), Ott (1994), Luz (2002, p. 45) e Mabitt 
(2002, p. 146, 152, 154-155). 

19 Esse modo de preparar é diferente daquele adotado entre os índios. Estes usam uma 
espécie de batata que é cuspida na macaxeira e deixada para fermentar durante alguns 
dias, tampouco temperam com gengibre, erva doce ou açúcar.

20 Entrevista com Valcírio Granjeiro em fevereiro de 2007.

21 Entrevista de Percília Ribeiro a Jair Facundes em 2003.

22 Sandra Goulart (2004, p. 72) aponta para alguns destes remédios. 

23 Entrevista com Adália Gomes, filha de Antônio Gomes em março de 2007.

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

25 Michael Taussig (1993, p. 369-371) em Xamanismo e Colonialismo e o Homem Sel-
vagem: um estudo do terror da cura aborda a cura com o iagé, no universo vegetalista 
colombiano, do feitiço e da inveja.

26 Transe Xamãnico é um estado de transe alcançado pelo xamã. “A palavra xamã tem 
suas raízes ontológicas na Sibéria na cultura dos tungues. Como substantivo a palavra 
tungue ‘samam’ deu origem a ‘xamã’, significaria excitado, comovido, alterado. Como 
verbo ela quer dizer ‘conhecer de forma extática’. O xamã é uma figura carismática por 
excelência, ou melhor, aquele que revela a presença do sagrado quando se encontra 
num estado de transe extático.” (LINDHOLM, 1993, p. 184)

27 Esta estratégia de cura, segundo Levi-Strauss, pode ser melhor apreendida através do 
conceito psicanalítico de ab-reação; ou seja, “o momento decisivo no tratamento, 
quando o paciente revive intensamente a situação inicial, a partir da qual seu distúrbio 
se originou, antes que ele finalmente o supere.” O xamã para Levi-Strauss (1989) é um 
ab-reator profissional. De certa forma, todos os xamãs da tradição vegetalista podem 
ser considerados ab-reatores, assim como Mestre Irineu.

28 Ver: Weber (1991, p. 158-159), para uma discussão relevante a isso.

29 O verbo “provocar” é usado na região muitas vezes para significar “vomitar”.

30 Entrevista com Paulo Ferreira Lima em março de 2007.
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31 Entrevista de D. Percíla Ribeiro dada a Jair Facundes em 2003.

32 Entrevista de D. Percília dada a Eduardo Gabrich em: <www.mestreirineu.org>.

33 Segundo Facundes, João Rodrigues tem a cópia deste caderno de Daniel.

34 Comunicação feita por Jair Facundes a Edwaer MacRae em email, enviado em 2009.
Aqui Facundes deve se referir a determinados centros daimistas, pois em outros tais 
cerimônias são bastante frequentes.

35 Na perspectiva metodológica do antropólogo Bruno Latour, todos os aspectos ou fa-
tores ligados ao fenômeno são considerados mediadores da cadeia de elementos que os 
interligam. Segundo Latour, se não nos interessa criar uma dicotomia grandiosa – crian-
ças versus adultos, primitivos versus civilizados, homem versus natureza, só nos resta 
explicar o número de pontos ligados, a força da extensão de cada ligação e a natureza dos 
obstáculos. Para o autor, cada uma dessas cadeias é lógica, ou seja, vai de um ponto a ou-
tro, mas algumas cadeias não associam tantos elementos ou não conduzem aos mesmos 
deslocamentos. Na verdade, para Latour, fomos da lógica (esse caminho é reto ou torto?) 
para a socio-lógica (esta associação é mais fraca ou mais forte?). Segundo sua metodolo-
gia, a única coisa que podemos fazer é observar tudo o que está atado às afirmações. Ou 
seja, como são feitas as atribuições de causas e efeitos; que pontos estão interligados; que 
dimensões e que força tem essas ligações; quais os mais legítimos porta-vozes; como esses 
elementos são modificados durante a controvérsia. (LATOUR, 1997, p. 330-331)

36 Acreditamos que aqui a entrevistada se refere ao bactericida “Sulfa”.

37 Entrevista concedida a Paulo Moreira por Edilza, filha de Loredo, em março de 2007, 
no Barro Vermelho, Rio Branco-Acre.

38 Comunicação pessoal de Lourdes Carioca e Pedro Mattos, dada a Paulo Moreira em 
julho de 2007.

39 Concordamos aqui com a hipótese apresentada por L. Silva, segundo a qual “a peia 
se constitui como uma experiência essencialmente simbólica de caráter polissêmico ou 
múltiplo, não limitada somente à ideia de castigo. A sua interpretação e significação es-
tão intimamente relacionadas com as noções de cura e doença, e tem como implicação 
principal a ordenação simbólica dos adeptos. Os efeitos purgativos comuns à bebida são 
significados e interpretados a partir de um sistema de valores que prioriza o bem, a luz, 
a “verdade”, em detrimento do mal, das trevas e da “ilusão”. A peia tem, assim, ação co-
ercitiva e mediadora, agindo no sentido de promover o aprimoramento da conduta dos 
adeptos segundo o modelo idealizado pelos fundadores. A peia, enfim, não se constitui 
como um fenômeno a priori, é produto cultural das experiências idiossincráticas dos lí-
deres e demais daimistas e, dessa forma, tem também importância histórica e pedagógica, 
na medida em que peias marcantes são relembradas como momentos de dificuldades”.  
(SILVA, 2004, p. 3)

40 Entrevista de Paulo Serra concedida a Paulo Moreira em julho de 2007.

41 Entrevista com Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.

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

43 Curiosamente Mestre Irineu quando recebeu o hino 52 – A febre do amor - determi-
nou o limite de hinos que completariam O Cruzeiro, no seguinte verso: “Completei o 
meu Cruzeiro com cento e trinta e duas flores, se tiver alguma a mais, vós acrescente o 
meu amor”.

44 “Diversões” são cinco canções que Mestre Irineu recebeu para serem cantadas em 
intervalos de rituais, em ocasiões festivas.
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45 “O Divino Pai Eterno / Quem me deu este poder / De ensinar as criaturas / Conhe-
cer 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”. Trecho do hino 28 – Eu Quero Cantar Ir 
do hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

46 “Virgem Mãe foi quem me deu / Ensinar aos meus irmãos; Deus do céu foi quem 
mandou / Deus do céu foi quem mandou a luz.” Trecho do hino 30 – Devo Amar 
Aquela Luz do hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

47 “Eu canto é com alegria / A minha Mãe que me mandou; A minha Mãe que me mandou 
Trazer santas doutrinas”. Trecho do hino 38 – Flor de Jagube do hinário O Cruzeiro 
de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

48 “A Virgem Mãe que me ensinou / A Virgem Mãe foi quem me deu”. Trecho do hino 
44 – A Virgem Mãe Que Me Mandou do hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu (ver em 
Anexo B).

49 “Vós mandou para mim / Ensinar os meus irmãos”. Trecho do hino 61 – Rainha da 
Floresta do hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

50 “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”. Trecho do hino 
“65 – Eu Vou Cantar” do hinário O Cruzeiro de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

51 “Minha Mãe Minha Rainha / Foi Ela que me entregou / Para mim ser jardineiro / 
No jardim de belas flores”. Trecho do hino “79 – Jardineiro” do hinário O Cruzeiro 
de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

52 “Dono de todo poder / E dono da força maior / É Ele é quem me ensina/ Para ensi-
nar os menores”. Trecho do hino “106 – Fortaleza” do hinário O Cruzeiro de Mestre 
Irineu (ver em Anexo B).

53 “A minha Mãe que me ensina / Que me entrega este poder / Tomo conta e dou 
conta /E eu não posso me esquecer.” Trecho do hino 109 – Tudo, Tudo do hinário  
O Cruzeiro de Mestre Irineu (ver em Anexo B).

54 “A Virgem Mãe é soberana / Foi Ela quem me ensinou / Ela me mandou pra cá / 
Para ser um professor”. Trecho do hino 125 – Aqui Estou Dizendo do hinário O Cru-
zeiro de Mestre Irineu (ver em Anexo B).  

55 “O chefe que veio à Terra / Como Mestre ensinador / Recebeu esta missão / Que a 
Virgem Mãe lhe entregou”. Trecho do hino 09 – O Chefe Que Veio a Terra do hinário 
de Antônio Gomes (ver em Anexo C).

56 “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”. Trecho do hino 11 – A Virgem Mãe Puríssima do hinário de 
Antônio Gomes (ver em Anexo C).

57 “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 / Man-
dou o vosso filho / Para sempre nos guiar”. Trecho do hino 14 – Jesus Cristo Redentor 
do hinário de Antônio Gomes (ver em Anexo C). 
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58 “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 entre-
gar ao nosso Mestre / Porque Ele é competente”. Trecho do hino 17 – A Rainha Ao 
Nosso Mestre do hinário de Antônio Gomes (ver em Anexo C).  

59 “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”. Trecho do hino 23 – Esse Mestre 
Que Está Aqui do hinário de Antônio Gomes (ver em Anexo C).

60 “Jesus Cristo veio ao mundo / Terminou o que veio fazer / Entregou ao nosso Mestre 
/ Ele tem o mesmo poder”. Trecho do hino 30 – Recebemos Com Amor do hinário de 
Antônio Gomes (ver em Anexo C).

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

62 A valsa-serenata “Ave Maria” foi composta por Erothides de Campos. Fala-se que foi 
seu primeiro sucesso no cenário da música popular brasileira. O autor nasceu em 15 de 
outubro de 1896 na cidade de Cabreúva. Sabe-se que ele passou a maior parte da vida 
em Piracicaba, cidade onde veio a falecer em 20 março de 1945. Ele era compositor, 
músico de vários instrumentos. Foi professor de física e química na Escola Normal Sud 
Mennucci. De sobrenome Neves pelo lado materno, ele usava o pseudônimo Jonas 
Neves quando fazia letras, como é o caso desta canção, que muitos pensam ser de duas 
pessoas. Erothides de Campos compôs a valsa-serenata Ave Maria em 1924. Dois anos 
depois chegou ao disco na voz de Pedro Celestino. Mas foi somente a partir de 1939, 
com a gravação de Augusto Calheiros, depois Alvarenga e Ranchinho em 1941 e no-
vamente com Francisco Alves em 1947, que a canção começaria a se fazer notar mais 
amplamente no Brasil. Ele seguramente deixou mais de 230 composições, que abran-
gem formas musicais variadas: valsas, choros, maxixes, marchinhas, tangos, sambas.

63 Ver a discussão de Moreira (2008) sobre a criação por Mestre Irineu de um habitus re-
ligioso em torno do consumo do daime, seguindo os argumentos de Bourdieu (2001, 
2002) e Mauss (2003).

64 Fala-se que Mestre Irineu sentia dores reumáticas quando estava em Brasileia, e que 
lhe foi indicado o uso da seiva do mururé. Sem saber a dosagem, Mestre Irineu to-
mou mais de meio copo da seiva. Pouco depois ele caiu no chão com dor pelo corpo 
todo e febre alta. Passou um dia e meio sentindo os efeitos da seiva do mururé. 
Quando se sentiu recomposto, dirigiu-se a casa do senhor que lhe tinha indicado a 
seiva. Indignado com sua experiência, diz-se que sentia até vontade de bater nele, 
mas, acalmando-se, ouviu sua explicação. O senhor disse que não sabia a dosagem 
certa, que só tinha ouvido falar no remédio, que era bom para dores de reumatismo. 
Mestre Irineu deste dia em diante ficou bom das dores reumáticas e descobriu que 
a dose correta seria uma colher de sopa. (Entrevista com Saturnino, filho de Luís 
Mendes, em de janeiro de 2007).

65 Fala-se que D. Francisca morreu em 1938, e que ela estaria enterrada no cemitério pú-
blico João Batista de Rio Branco. Procuramos levantar mais dados sobre D. Francisca, 
tentando saber sobre sua família, sua ascendência e de que local do Ceará ela vinha. 
Chegamos até a investigar o arquivo do cemitério, mas vários cadastros foram perdidos 
na década de 1940, devido a uma infiltração no telhado do prédio. A grande quantida-
de de túmulos e a falta de identificação em muitos deles desestimularam a busca lápide 
a lápide.

66 Entrevista com Paulo Serra em novembro de 2006.
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67 A Igreja em que ele casou foi demolida e se construiu outra nas proximidades. A igreja 
que foi construída em seu lugar teve suas obras iniciadas na década de 1950. Então, 
quando se fala da Igreja Matriz na certidão de casamento, esta não corresponde à atual 
Igreja Matriz construída na década de 1950 no centro de Rio Branco. A primeira Igreja 
Matriz era feita de madeira, perto do local onde construíram a atual, de alvenaria.

68 Conteúdo do documento: Aos trinta e um dias do mês de julho de mil novecentos 
e trinta e sete, pelas oito horas da noite, nesta igreja matriz da freguesia Rio Branco. 
Depois de habilitados canonicamente, por palavras dos presentes na forma do ritual 
em minha presença e das testemunhas de João Baptista Lopes, Wagib Elir Jacury, 
Benjamim Rachide Amim, Raymunda da Amunciação de Oliveira. Receberam-se em 
matrimônio os contraentes Raymundo Irineu Serra e Raimunda Marques Feitosa, ele 
com 44 anos de idade, solteiro, filho legítimo de Sancho Martins de Mattos e Joana 
de Assunção Serra, batizado na Freguesia de São Vicente de Férrer, Maranhão e ela 
com dezenove anos de idade, solteira, filha legítima de Marcollino Marques e Maria 
Marques, batizada na Freguesia de Cajapió, Maranhão. Moradores nestas Colônias.  
E para constar lavrou-se esse assentamento que assino O Vigário, Carlos Cumerlato –  
n. do DOCUMENTO 253.

69 João Pereira nessa época trabalhava com transporte de cargas usando um carro de boi. 

70 A respeito ver: Luna (1986) e Taussig (1993).

71 Entrevista com Paulo Serra em março de 2007.

72 No ritmo da marcha, os participantes do baile movimentam-se lateralmente dois passos 
para direita e depois dois passos para esquerda, girando o tronco conjuntamente na 
direção dos passos. A valsa diferencia-se da marcha por seu ritmo ternário (três tem-
pos), onde os participantes fazem movimentos pendulares para esquerda e para direita, 
movendo o ombro e mantendo o corpo no mesmo lugar; levantam o pé levemente nos 
dois tempos iniciais, abaixando-o no terceiro tempo (tempo forte) alternando o pé di-
reito e o pé esquerdo. O passo da mazurca se distingue da marcha (de quatro tempos) 
e da valsa (de três tempos), por ser executada em seis tempos (musicalmente fala-se seis 
por oito). Geralmente, inicia-se o passo da mazurca para esquerda (como também os 
outros dois passos descritos), girando o corpo completamente para mesmo lado, dão-
-se então três passos nessa direção, depois gira-se o corpo para o lado direito e faz-se o 
mesmo movimento de volta. Repetem-se esses movimentos até o final da música.

73 Entrevista com Adália Granjeiro em 24 de fevereiro de 2007.

74 Fala-se que à época da introdução das fardas por Meste Irineu não havia um ritual es-
pecífico para o fardamento. Simplesmente era comunicada a vontade ao Mestre, e este 
marcava o dia.

75 Entrevista de Percília Ribeiro a Antônio Macedo em 1999.

76 Ver em Moreira (2008), uma discussão sobre os rituais daimistas em termos das cate-
gorias de reforço, neutralização e inversão, propostos em Da Matta (1991, p.50).

77 Entrevista com Zé Dantas em Porto Velho em julho de 2007.

78 Galpão coberto de palha, característico da região.

79 Entrevista de Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.
80 Os pais de Wilson, Manoel (irmão de Damião) e Lúcia (da etnia kashinawá) morreram 

quando ele era ainda jovem. Maria Damião teve que fazer uma procuração em meados 
da década de 1940 ao juizado de Boca do Acre para ter a guarda de Wilson. 

81 Entrevista de Percília Ribeiro dada a Antônio Macedo em 1999.
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82 Para benzer-se, dentro da tradição de Mestre Irineu, começa-se com o polegar da mão 
direita em cima da testa, depois, desce-se o dedo pelo rosto até a ponta do queixo, 
dizendo: “pelo sinal da santa cruz”. Depois se coloca o mesmo polegar na linha aci-
ma das sobrancelhas, e cruza-o da esquerda para a direita, dizendo: “Livre-nos Deus 
Nosso Senhor”. Logo, continua-se com o polegar fazendo uma cruz em cima da boca, 
desta vez dizendo: “Dos nossos inimigos”. Prossegue-se colocando novamente o pole-
gar em cima da testa, em seguida, ele é levado ao umbigo, dizendo-se: “Em nome do 
Pai (testa), do Filho (umbigo)”. Em seguida deve-se cruzá-lo do ombro esquerdo para 
o direito dizendo: “Do Espírito Santo, amém”. Termina-se o ato de benzimento com 
as mãos estendidas ou beijando-se as pontas do dedo da mão direita. (Comunicação 
pessoal de Lourdes Carioca, Março de 2007).

83 Atualmente a questão da entrega dos trabalhos recebe diferentes interpretações de 
diferentes membros e autoridades do Daime. Encontram-se diferentes concepções do 
que seriam as “alterações”. Alguns consideram que qualquer pequeno desentendimen-
to entre os membros da comunidade configuraria uma “alteração”, outros acreditam 
que estas se refiram somente a grandes e graves problemas. Tampouco se costuma 
atualmente contar o número de preces.

84 Entrevista com João Rodrigues em março de 2007.

85 Entrevista de Percília Ribeiro com Jair Facundes em 2002.

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

87 Em nossa pesquisa procuramos saber da prefeitura de Rio Branco a respeito do registro 
do cemitério Palmeiral. Lá, foi-nos dito que esse cemitério, assim como mais uns vinte 
nos arredores do município, não tinha registro. Sabia-se da existência deles, mas, eram 
considerados como sendo comunitários. Atualmente, já é possível fazer o documento 
de óbito no cartório com o nome do cemitério comunitário. Mas, na época, poucos 
óbitos eram registrados, documentando somente os que davam entrada no Cemitério 
João Batista. Levando isso em consideração, procuramos, no cartório geral de Rio 
Branco, os registros de óbito de Maria Damião, João Pereira, Antônio Gomes, Germa-
no Guilherme e outros seguidores de Mestre Irineu que estão enterrados no Palmeiral. 
Não se encontrou nenhum registro do cemitério, dos óbitos desses seguidores e nem 
do inquérito respondido pro Mestre Irineu.

88 Entrevista com Zé Dantas em julho de 2007 - Porto Velho-RO.
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Mestre Irineu com o cajado e chapéu. 
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