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Prenúncios e Últimas Providências

Desde meados de 1970, Mestre Irineu vinha sentindo pioras nos sin-
tomas de seus problemas renais e cardíacos. Diz-se que chegou a passar 
até três dias em coma, em estado febril. Vários dos Hinos Novos foram 
recebidos após longos estados de letargia. Durante as crises mais graves 
organizavam-se comissões que atuavam em turnos para assisti-lo. Eram cla-
ros os sinais de que seu fim estava próximo. Ao acordar de sua última crise 
febril, Mestre Irineu recebeu o hino 128 - Cheguei Nesta Casa em que fica 
explícito o tema de sua partida.

128 - EU CHEGUEI NESTA CASA
(Mestre Irineu)

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

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

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

Pouco antes de começar a passar por suas crises mais agudas, fez uma 
preleção durante um trabalho de concentração, criticando a desarmonia 
entre seus seguidores. Segundo um de seus seguidores, Pedro Matos, nessa 
ocasião ele teria dito que estava muito desapontado com o comportamento 
de alguns deles e chamou a atenção de vários participantes casados devido 
aos seus desentendimentos com as suas esposas. Afirmou também que o 
daime não era para guerra; “[...] que na guerra precisa-se de bala, de muita 
bala e que para se ter o daime em casa é necessário ter paz e amor [...]”. 
Comentou também sobre a falta de respeito de alguns de seus seguidores 
que estariam entrando em terras alheias para colher a produção, sem pedir 
licença ao dono. Repetiu muitas vezes durante sua palestra que essas pesso-
as não estavam aprendendo nada no Daime, que ele não dava exemplo para 
ninguém dali ser ladrão. Nas palavras de Pedro Matos: 

Fui lá à casa dele. Cheguei lá, logo falei pra ele. Ele disse: “Já tô sa-
bendo. Já estou sabendo dos irmãos que chega no roçado do outro 
e tira macaxeira, tira banana, abacate, laranja e tira tudo. E o irmão 
não dando, não chega nem a pedir. Eu doei terra aqui pra todo mun-
do, para poderem ter uma terrinha pra trabalhar. Mas não entro na 
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propriedade de ninguém antes de pedir ao dono. E porque um irmão 
chega no roçado do outro e faz isso? Deixe comigo que, na reunião de 
15 de novembro, eu vou fazer uma palestra. Não é do meu costume 
não, mas tá sendo necessário eu fazer. Sem citar o nome de ninguém.”
Foi quando ele disse que guerra precisa de muita bala. Aí, ele falou  
e disse:
“Meus irmãos, todo mundo aqui corre atrás do Mestre, todo mundo 
toma daime e não aprenderam nada. Daqui a pouco o Mestre morre, 
e como é que vão ficar? Ninguém aprendeu nada, e quem toma daime 
é para aprender. Isto é uma das metas que eu quero falar. E outra, eu 
quero falar com todos, sem falar nas senhoras, que elas não devem tá 
procedendo desta maneira. Me dêem licença, me desculpe, me perdo-
em que eu aqui não quero chamar atenção de ninguém. Mas, como 
chefe, como comandante do trabalho, mas como chefe dessa doutrina, 
eu tenho de falar. Nós devemos respeitar os direitos dos outros, seja 
qual for o tamanho do direito, nós temos de respeitar. Se você tem 
um sítio com bananal, canavial ou qualquer coisa, e pega sem falar pro 
dono, é roubo. Você não tem fé. Aqui eu tô formando um grupo de 
homens, não é de moleques não.
Isso é uma parte, a outra é a união, como se respeita a família, como 
se respeita os filhos, como se respeita o padre, a esposa, e no caso é 
de ambas as partes, do jeito que a mulher tratar o marido com todo o 
respeito, o marido deve tratar a mulher também. Com a união, com 
o amor e com sinceridade, porque como diz o hino: ‘o escudo nós 
temos na mão, e a firmeza no coração’, não é assim que o hino diz...” 
Ele estava falando com D. Percília.
“Nós temos de tomar daime e aprender aquilo que o daime tá nos 
ensinado. Não é fazer aquilo que o nosso pensamento tá pensando, 
nosso coração tá pedindo. Porque tem coisas que está no nosso cora-
ção, no nosso pensamento, na nossa imaginação, que está totalmente 
fora do poder, do poder divino. Deve-se, sim, ter a união, a verdade, 
amor e justiça. Deve-se ter todo dia, e que cada dono de casa tem de 
pedir ao outro dono. 
A primeira coisa que você faz quando abre a porta de casa é pedir a 
Deus: ‘Me dê paz, me dê harmonia, amor, verdade, e justiça à minha 
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família’. Você pedindo paz, amor, verdade e justiça, vem o pão, vem a 
saúde, vem tudo, mas se você pedir guerra só chega guerra. E pra ter 
paz é muita reza, e pra guerra é muita bala. A casa que tá com daime é 
pra ter respeito. A casa que existe guerra não pode ter daime. Porque 
daime não é para guerra, é para a paz. O daime é Deus, daime é saúde, 
é amor. Onde existe guerra, descompostura, palavrão pode ter daime? 
Como é que Deus pode encostar nisso?
Deus sabe que você existe, mas você não tá guardando ele dentro. 
Você tá guardando dentro de si, então, você tem de saber dar valor à 
sua casa. Não dar palavrões, endiabrados, endemoniados, porque são 
coisas do outro lado, o das trevas, da escuridão. E não é isso que nós 
queremos na nossa missão. Nós queremos paz, amor, verdade, justiça, 
pra união, pro amor. Pro Daime é muita reza e pra guerra muita bala”.1 
(Pedro Matos) 

Esta sessão, realizada em 15 de novembro de 1970, foi uma das úl-
timas das quais Mestre Irineu participou. Sua palestra foi gravada, mas, 
infelizmente, o registro é quase inaudível, por causa do ruído do gerador 
a gasolina que era utilizado na sede para iluminar o salão. Fala-se também 
que Mestre Irineu nessa mesma ocasião discursou em “Tupi”. 

É interessante essa referência a ele falar “Tupi”. Além desse relato, 
encontramos também fragmentos de Tupi nos seus primeiros hinos do 
“Cruzeiro”. Acreditamos, porém, que seja pouco provável que Mestre Iri-
neu dominasse, de fato, o Tupi. Cremos que possivelmente tal discurso se 
aproximaria mais de uma manifestação de glossolalia.

2
 De toda forma, seja 

glossolalia, seja Tupi, o evento denota a intenção de Mestre Irineu de ma-
nifestar o seu poder (ou mesmo a divinizar tal língua ou línguas). É possível 
que Mestre Irineu sentisse, nesse momento de debilidade física, a necessi-
dade de reafirmar seu carisma diante da comunidade. De curador e homem 
forte de grande estatura, para enfermo, frágil e mortal, passava por certa 
inversão de papéis. Desse modo, a palestra, além de ser um recurso retórico 
para chamar a atenção dos transgressores da moral da comunidade, pode 
ter sido também um recurso para exercer o seu poder carismático e pontu-
ar, talvez pela derradeira vez, os valores de sua doutrina. Comenta-se que, 
naquele momento, muitos estavam tristes e comovidos com sua condição 
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física, mas ao mesmo tempo, alguns de seus seguidores já começavam a ma-
nifestar seus projetos de poder (diz-se até, que existiam aqueles que dese-
javam cantar seus próprios hinários no iminente enterro de Mestre Irineu). 
O que tornaria esse pronunciamento ainda mais significativo era o fato de 
que Mestre Irineu raramente palestrava durante as sessões de daime.

Uma faceta marcante de Mestre Irineu era a sua habilidade no uso da 
linguagem, conforme a situação, ora empregava palavras, ora o silêncio, 
como recursos retóricos.  Assim, embora às vezes se diga que era um ho-
mem de poucas palavras, uma espécie de mestre do silêncio, há também 
relatos de momentos em que dominava as conversas e do fascínio que exer-
cia quando contava histórias durante reuniões informais. João Lima, antigo 
seguidor de Mestre Irineu, conta:

No tempo do Mestre Irineu, ia pra lá dia de domingo de tarde e enchia 
a casa dele. Ninguém ia conversar com ele, ele é que conversava com a 
gente, que ninguém sabia conversar com ele e ele é que tinha aquelas 
histórias bonitas para contar. Ninguém tinha nada para contar para ele, 
então ficava só escutando ele. Era divertido comadre, era muito bom, o 
Mestre Irineu era divertido, contava muitas histórias. Ele achava graça, 
contava a história dele e achava graça, era divertido. A gente ficava calado, 
só escutando. (LIMA apud CEMIN, 1998, p. 206)

Usando as palavras a seu modo, muitas vezes em desacordo com a 
norma culta, ele desenvolveu um estilo linguístico próprio de forte im-
pacto, dotado de um léxico específico, fórmulas, estereótipos e formas de 
argumentação. O mesmo ocorria com as letras de seu hinário, ora empre-
gadas como maneira de difundir suas ideias, ora como um recurso para 
assegurar o predomínio de sua palavra, ao se exigir silêncio na sua execu-
ção. A própria ambiguidade poética encontrada nas letras de seus hinos 
também servia para reforçar a sua predominância sobre a comunidade, pois 
ao engendrar múltiplas interpretações, ajudava a mascarar as diferenças e as 
divergências de interesses. (BALANDIER, 1997, p. 101) Na ausência de 
uma interpretação canônica, cada seguidor teria o direito de atribuir o sig-
nificado que lhe parecesse o mais justo, sem nunca se sentir em contradição 
com o líder, “dono” do hinário.  

Outro problema que continuava a afligir Mestre Irineu nesse período 
era o da necessidade da legitimação, perante a sociedade acreana, de sua 
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doutrina religiosa, ainda comumente concebida como “coisa de nego”. 
(CEMIN, 1998, p. 40) Podemos dizer que a condição minoritária do gru-
po de Mestre Irineu no campo religioso o impelia a buscar permanente-
mente a sua legitimação e aceitação. Lembramos que a sua aproximação do 
Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento (CECP), além de ser uma 
busca de parceria intelectual, fora também uma tentativa de fusão com uma 
instituição vista como mais bem integrada junto às estruturas de poder e 
prestígio. Essa preocupação de Mestre Irineu em associar-se a instituições 
com maior legitimidade no campo religioso teve continuidade mesmo com 
o fim da parceria com CECP. Pois, nesse momento, parece ter buscado 
legitimar a sua Doutrina ao lado das religiões católica e protestante, mesmo 
sabendo das diferenças entre essas versões do cristianismo e a dele.

Assim, solicitou a José Vieira, membro da extensão do Daime em Por-
to Velho, que lhe ajudasse a criar um estatuto para a institucionalização do 
Daime. Este fora escrivão da polícia civil e escrevia muito, de forma metó-
dica, embora seu estilo não deixe de nos parecer hoje como excessivamente 
rebuscado e pedante. Atendendo ao seu pedido prontamente, Vieira tratou 
de trabalhar na redação do documento. A elaboração de um estatuto que 
ajudasse a tornar o culto aceitável às autoridades civis, católicas e evangé-
licas exigiu-lhe muito esforço, tanto intelectual quanto político, e diz-se 
que ele chegou a tomar cinco litros de daime para compor o documento, 
buscando sempre respaldo nas “Sagradas Escrituras”. Em 26 de novem-
bro 1970, oito meses antes do falecimento de Mestre Irineu, ele redigiu 
uma carta ao “Caro irmão e Mestre Imperador Raimundo Irineu Serra”, 
agradecendo a incumbência. Nessa carta, cuja retórica difere claramente 
do estilo mais simples comumente usado pelos seguidores de Mestre Iri-
neu, diz que está trabalhando diplomaticamente junto às Igrejas Católica 
e Protestante de Porto Velho para desfazer a imagem negativa que tinham 
do Daime. Vejamos abaixo o conteúdo da carta (CARIOCA, 1998, p. 39): 

Agradeço sua amável lembrança pela missiva do último dia 19, me re-
portando ao programa antes já esboçado, afirmo estar firme junto com 
nosso irmão em Cristo, na consolidação da reforma que empreende ao 
nosso ritualismo. Prescindindo por isso a consciência das visões, me 
usou como instrumento na elaboração de nossos estatutos e outros 
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meios que provavelmente se assestaram nos objetivos globais de sua 
plataforma, no mais diante dos rumores que faziam do nosso veículo 
no meio religioso, me pus a campo, partindo de uma entrevista com 
o reverendo Padre Mário, conforme cópia do pedido que a ele fiz e 
que lhe enviei, daí tendo ido a presença de sua Rev. Dom João Batista 
Costa, Bispo prelado do Território [de Rondônia] que está ansioso 
para conhecer nosso estatuto mediante esboço que a ele apresentei. 
Em seguida, conferenciei com alguns pastores evangélicos dados que 
alguns crentes buscam conhecer o nosso mistério e um deles já fazer 
parte de nossos outros trabalhos, quase já convertido à veneração da 
Virgem e de seus méritos, pateando nossas concepções e princípios 
para a segurança ao nosso culto e registro ante a necessidade de coor-
denação face às divergências aos nossos fundamentos, sempre alertan-
do contra os falsos Cristos, isto é, as falsas doutrinas com aparência de 
verdadeiras, estes e outros pontos foram o principal tema que apresen-
tei por escrito ao nosso Bispo prelado, o qual parece que nos apoiará 
juntamente com a Igreja Católica.

3

Como vimos, Vieira buscava ressaltar as similaridades entre a doutrina 
daimista e a das Igrejas Católica e Evangélica, sem levantar maiores questio-
namentos sobre as premissas dessas últimas. Seu estilo excessivamente re-
buscado e sua maneira de conceber a doutrina, conforme refletida na forma 
final que deu ao estatuto, veiculam a imagem de um homem bastante con-
servador, pouco afeito a maiores questionamentos da ordem sociocultural 
vigente. Tudo leva a crer que, em seus arranjos retóricos, buscava dar aos 
daimistas uma aparência mais respeitável e mais aceitável às autoridades cons-
tituídas e demais detentores de poder na sociedade acreana e rondonense da 
época. Assim, além de incluir copiosas citações bíblicas, seu estatuto viria a 
dedicar três capítulos a questões cívicas, o capítulo VIII tratando das “Nor-
mas Cristãs e Cívicas”, o IX da “Moral e Profilaxia” e o X do “Caráter Pátrio 
e Altruístico”. (CEMIN, 1998, p. 38) De forma indireta, parece até chegar 
a endossar uma postura depreciativa em relação à negritude já que, em uma 
carta ao Mestre Irineu, ele teria procurado oferecer uma justificação para a 
pele de cor negra como sendo “luto pela morte de Cristo”. (CEMIN, 1998, 
p. 39)
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Mas essa preocupação com a respeitabilidade e a busca a qualquer 
custo por aceitação pela sociedade da época não era restrita a José Vieira, 
sendo compartilhada por vários outros daimistas. Afinal, num momento 
em que as tradições de origens afro-indígenas ainda eram sujeitas a muita 
discriminação e até perseguição, a cor negra, tanto de Mestre Irineu, quan-
to da maioria dos seus antigos seguidores, era motivo de continuadas estig-
matizações e desqualificações. Sua comunidade, por exemplo, era às vezes 
acusada de fazer “culto de adoração ao castanheira queimada”, em alusão à 
cor e altura de Mestre Irineu. (CEMIN, 1998, p. 39) Assim, não é de se es-
tranhar que certos participantes do Daime buscassem branquear a imagem 
de Mestre Irineu, para melhor projetá-la junto à sociedade acreana. Para 
tanto tentavam projetar uma imagem de seu líder como alguém que, ape-
sar de ser negro, seria identificado com os valores então hegemônicos, ou 
seja, teria uma “alma branca”. Essa tentativa de branqueamento transpare-
ce explicitamente em certas ilustrações produzidas dentro da comunidade, 
que retratam Mestre Irineu de maneira a minimizar seus fenótipos negros, 
como sua cor e cabelo.

Figura 78  Foto em close de Mestre Irineu. 
Pele acentuadamente negra e cabelo crespo.

Figura 79  Ilustração com traços  
tipicamente negros.   
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Em 7 de janeiro de 1971, depois de Mestre Irineu receber um rascu-depois de Mestre Irineu receber um rascu-
nho do estatuto redigido por José Viera, foi registrada a ata de constituição 
do centro. Diz-se que esta ata teria sido elaborada por João Rodrigues, em 
termos formais e jurídicos, com relativamente pouca participação do líder. 

Figura 80  Ilustração com traços  
de branqueamento. Cabelo liso  

e pele esbranquiçada.

Figura 81  Ilustração com traços 
acentuadamente brancos. Cabelo grisalho  

liso e pele totalmente branca.

Figura 82  Foto da ata de constituição do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (ver Anexo J).
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Nesse mesmo mês, Mestre Irineu convocou uma reunião, com os 
membros da diretoria e participantes do seu derradeiro feitio, para a pri-
meira leitura do estatuto. Luís Mendes foi escolhido para fazê-la em voz 
alta para todos ouvir. No relato seguinte, feito por João Rodrigues (Nica) 
sobre essa leitura, fica patente a recepção, conformada, mas pouco entu-
siástica, que recebeu. Também ficam sugeridas nesse relato as rivalidades 
pessoais e as dificuldades organizacionais pelas quais a comunidade viria 
passar após a iminente morte do seu líder. 

Nós chegamos umas dez horas da noite lá, após um feitio do Daime, 
e ele estava com o rascunho. Ele pediu a Luis Mendes para ler. Luis 
Mendes passou duas horas lendo esse Estatuto. Ora a gente dormia, 
ora a gente se acordava, dormia, se acordava e quando terminou ele 
perguntou pra nós. O que nós achávamos, se estava bom?
A resposta nossa era: “Quem éramos nós pra achar, julgar”. 
Ele disse: “Não está bom?”
Respondemos: “Está bom também pra todo mundo.”
Foi quando ele passou e me entregou, e pediu pra eu tomar as provi-
dências e registrar no Cartório Oficial. Assim foi feito. 
Depois foi para compor a Diretoria. Encontrei até um pouco de di-
ficuldade. Porque geralmente determinados irmãos por aqui queriam 
prevalecer com a hierarquia. Porque ele era o mais antigo, achava que 
o cargo de Presidente deveria ser dele. Como o José das Neves não 
queria aceitar o cargo de Conselheiro, foi preciso eu voltar lá no Alto 
Santo. Ele mandou dizer pro Zé das Neves, que ele se conformasse. 
Que deixasse o Zé das Neves com ele. Que ele sabia o que ele estava 
fazendo. Ele então se aquietou. Os cargos que ele direcionou, foi o 
meu, foi o da Peregrina como tesoureira, Julio Carioca como o ze-
lador, o Leôncio e o José das Neves. O restante ele mandou que eu 
arranjasse por lá. E assim foi feito. Ele mandou o Leôncio escolher o 
Vice–Presidente pra ele. Ele escolheu seu Francisco Granjeiro.
Entreguei o registro pronto do centro pra ele, na véspera dele fazer 
a viagem dele. Por volta de umas sete horas da noite, eu entreguei 
nas mãos dele. Aí ele disse: “Compadre eu estou satisfeito, dei nome  
a quem não tinha.”
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Ele foi e me repassou essa documentação depois de lida, dizendo que 
era pra eu guardar aqui até um dia. 
No trabalho que nós fizemos pra ele, a gente entrava de dois em dois 
onde ele estava para não tumultuar. Era lá no quarto dele. Quando 
entrou eu e o Leôncio, ele foi e disse pro Leôncio que não inventasse 
moda e nem consentisse moda dentro do trabalho dele. A dosagem de 
daime de agora por diante seria meio copo. Acima de meio copo era 
por conta de cada um. Pra concentração de uma hora era aquela parte 
ali.

4
 (João Rodrigues)

Constata-se assim que o estatuto e a ata do centro não foram frutos 
consensuais de uma discussão realizada pela comunidade e nem pela recém-
-formada diretoria. Representavam mais um arranjo estranho à comunidade, 
cujo principal objetivo seria assegurar uma documentação formal, mais do 
que explicitar os reais preceitos orientadores do Daime. Observemos outra 
entrevista de João Rodrigues, onde fica clara essa intenção de, através do 
registro e oficialização do centro, combater as maledicências de que sofriam 
os daimistas.

Eu tive um bate papo com ele na festa de aniversário. Ele faleceu em 
1971. No dia 5 eu cheguei com a documentação do centro, toda regis-
trada em cartório, prontinha mesmo. Primeiro eu cheguei, pedi bênção 
a ele, e por volta de 7 horas da noite ele me abençoou. Ele recebeu do 
José Vieira a cópia do estatuto em rascunho. Depois ele mandou, após 
o feitio de daime, a cópia para Luis Mendes do Nascimento ler. 
Aí, Luis Mendes leu a cópia para todos os componentes que trabalha-
ram no feitio de daime. Então ele perguntou uma coisa: “Tá bom?”
Eu já estava com a resposta: “O senhor é quem sabe, pra mim tá bom.”
Ele passou pra mim e eu fui cuidar de registrar no cartório e no diário 
oficial. Tudo isso então, no dia 5 de Julho de 71, estava tudo prontinho.
Assim, às 7 horas da noite pedi a bênção a ele, perguntei de sua saúde e ele 
me respondeu: “Só esse frio que esta me acatruzando [atormentando].”
A comadre Peregrina estava assim do lado e tudo. Ela estava assistin-
do quando eu acabei de ler, ele disse: “Compadre eu estou satisfeito,  
dei nome a quem não tinha.”
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O pessoal maculava muito a imagem do daime. A maneira de se  
expressar foi muito visível. Agora certamente registrado, legalizado, 
não havia mais porque tanta mácula. Ele disse:
“Guarde consigo até um dia.” 

5
 (João Rodrigues)

O estilo empregado por José Vieira na redação do estatuto do Daime 
(ver em Anexo G: o estatuto) é pouco usual, mesmo para os padrões formais 
empregado na época. O texto escrito por ele é de um estilo prolixo e denota 
uma pseudo-erudição bacharelesca que deleita em utilizar palavras pouco usu-
ais (ex: provectos, benemérito, salazes, protervos etc...) e neologismos estranhos, 
como polideliça em lugar de “daime”. Resultava em uma leitura maçante e 
muitas vezes obscura. O que mais nos chama a atenção nesse estatuto é o 
conteúdo, muitas vezes incongruente com os códigos culturais observáveis na 
comunidade e com o pensamento de Mestre Irineu. Nele encontramos multas 
em dinheiro por ofensas, punições estendidas a familiares e um grande nú-
mero de citações bíblicas, com capítulos e versículos. Esse estilo de referência 
era completamente alheio ao pensamento e às práticas de Mestre Irineu, pois, 
diz-se que, apesar de respeitá-la, ele jamais fazia citações da Bíblia e que nem 
mesmo costumava deixar o Livro na mesa do salão de ritual. Vejamos depoi-
mento de João Rodrigues a respeito desse tema:

O Mestre Irineu nunca foi homem de ler e ficar guardando na mente 
dele capítulos e versículos da Bíblia, mas, uma coisa ele guardou consi-
go e não cansava de repetir: “Da Bíblia eu tirei dois mandamentos, pra 
nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. 
Diz tudo, se a gente fizer isso aí, está entregado a ela toda.”
Essa foi a história que eu ouvi da boca dele. Jamais ele blasfemou da 
religião, de ninguém, principalmente da Bíblia, porque ele comparava:  
“O meu Cruzeiro tá cortando a Bíblia de fio a pavio, comparem.”
[...] Ele não esta desfazendo nada da Bíblia não. Mas, ele nunca usou 
a Bíblia em cima da mesa, não.

6
 (João Rodrigues) 

Acreditamos que o cristianismo encontrado na doutrina do Daime 
tem origem em uma interpretação própria de Mestre Irineu a respeito das 
manifestações do “catolicismo popular” às quais teve acesso, mescladas 
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com traços espíritas e esotéricos. É observável que a doutrina religiosa de 
Mestre Irineu fundamenta-se na memória oral e musical, sintetizada nas 
mensagens de seu hinário, igualmente a outras manifestações do catolicis-
mo popular. No seu hinário podemos encontrar referências fragmentárias 
a personagens bíblicos como Jesus, Maria, José, Salomão e Samuel, ao 
lado de personagens de outras cosmologias: Curupipiraquá, BG, Princesa 
Soloína, Papai Paxá, Papai Velho, Mamãe Velha. Além desses variados per-
sonagens, coexistem no hinário de Mestre Irineu fragmentos de princípios 
interpretativos do esoterismo do CECP e outros elementos poéticos de 
louvação a Deus. De toda forma, não vem ao caso, nesse momento, fazer-
mos uma análise completa de todos os elementos fragmentários empresta-
dos de outras cosmologias e agregados por Mestre Irineu à sua doutrina. 
O que nos cabe afirmar é que o estatuto de José Vieira utilizava códigos 
e preceitos distantes do universo do Daime. Provavelmente para atender a 
fins formais e burocráticos de registro junto ao estado. Portanto, deixa de 
representar adequadamente os princípios do Daime, sendo somente uma 
espécie de símbolo de existência e legitimação formal da doutrina. 

Existem até versões, comentadas de maneira reservada na comunidade,  
segundo as quais Mestre Irineu teria ficado desgostoso com esse estatuto e teria 
afirmado a Francisco Granjeiro que esse estatuto era para ele “uma machadada 
em seu pescoço”, ou seja, ele o sentia como uma violência contra suas posições. 
Mas não se tem clareza sobre qual era a parte do estatuto que lhe desagradava 
e nem se esse seu sentimento foi despertado antes ou depois de seu registro  
em cartório. O mais provável é que, perante o documento, tenha sentido o 
mesmo estranhamento dos outros daimistas, em relação às suas reais práticas 
e vidas.

Conversando com antigos seguidores, levantamos algumas hipóte-
ses, impossíveis de confirmar, sobre quais seriam os itens que ele poderia 
considerar mais em desacordo com seus princípios. Entre eles estariam os 
seguintes:

Art. 58 Terá suspensa a função ou cargo por cerca de 1 ano o titu-
lar em atividade, cujo desempenho se tome atentatório aos princípios  
da entidade ou que sem razão plausível deixar de comparecer a 3 ses-
sões seguidas ou ainda que em seus impulsos se opuser às diretrizes 
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legalmente constituídas. Parágrafo único. Os familiares dos filiados 
serão passíveis de penalidades menores nos casos de incidência.
Art. 59 Internamente constitui falta grave ofender a dignidade ou os 
brios do mestre Imperador, do mestre Imediato ou de qualquer mem-
bro da entidade e externamente às autoridades civis, religiosas e mili-
tares. § 1º Penalidade do 1º e 2º caso: suspensão do veículo divino de 
1 a 6 meses conforme a honorabilidade do ofendido e o caráter ofen-
sivo arrazoado. § 2º Nas reincidências a punição se fará em dobro, 
podendo no 1º caso, se o infrator postular, ser comutada a suspensão 
em multa que vai de 10 a 30 mil cruzeiros conforme a honorabilidade 
do ofendido com atenuante, se ambas as partes foram litigantes.
Art. 60 É passível de pena ostensivamente transmitir a estranhos pro-
fanos as comunicações astrais recebidas, expondo-as à frivolidade e à 
execração. Parágrafo único. A penalidade no caso varia de 1 a 3 meses 
de suspensão do veículo divino ou multa de 5 a 15 mil cruzeiros. (ver 
em Anexo G: o estatuto).

Nesses artigos, ele teria desaprovado a imposição de penalidades não 
só aos infratores de regras, mas também aos seus familiares. Além disso, te-
ria discordado da aplicação de multas em dinheiro. Mas a própria existência 
do estatuto já gerava desconforto, ao buscar enquadrar de maneira buro-
crática a liderança do Daime, que até então emanava de maneira espon-
tânea do poder carismático inconteste de Mestre Irineu. Sabendo-se das 
disputas de poder que iriam afligir a comunidade após o desaparecimento 
do seu líder carismático, parece significativo que algumas das principais 
objeções ao novo estatuto estivessem voltadas contra a criação de uma di-
retoria para substituí-lo em questões de comando. É compreensível que 
isso gerasse ciúmes e inquietude entre aqueles que se sentiam preteridos 
na constituição da nova diretoria ou entre os que, ligados a Mestre Irineu 
por sentimentos de lealdade de ordem pessoal, não estivessem dispostos a 
aceitar uma posição subalterna em relação aos outros seguidores do líder.

Porém, como ocorre frequentemente em casos desse tipo, os argumen-
tos usados eram de ordem mítica. Assim lembrava-se que Mestre Irineu teria 
recebido a doutrina da própria Rainha da Floresta (Virgem Mãe ou Cla-
ra), e que um dos pedidos dela para Mestre Irineu, antes de conceder-lhe  
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a “dádiva” de se tornar o “maior curador do mundo”, era que ele não ga-
nhasse dinheiro com a bebida. (NASCIMENTO, 1992, p. 15) Assim, para 
uns, a existência do estatuto implicava na formação de uma diretoria, onde 
inevitavelmente deveria haver um tesoureiro, que estaria ligado a dinheiro. 
Para eles, estas conexões estariam em desacordo com o pedido da Rainha 
a Mestre Irineu. Vejamos os relatos sobre as questões contraditórias de 
arrecadação, e a formação do estatuto na comunidade:

Primeiro eles criaram lá um sistema pra arrecadar fundos, fizeram um 
brisaque [saquinho de pano] e ia passando pelas pessoas, p’ra elas irem 
contribuindo. Foi o primeiro sistema que eles criaram. Aí, padrinho 
Mestre Irineu viu que um camarada fez que ia colocar dinheiro den-
tro, aí, fez foi tirar o dinheiro que tinha dentro. Aí, padrinho Irineu 
disse que não estava criando uma escola de ladrão, de roubo, aí, aca-
baram com isso. 
Aí, levaram essa idéia de fazer essas fichas, e cada pessoa que fosse 
tomar daime comprava a ficha que era 50 centavos naquela época. 
O padrinho Mestre Irineu disse que aqui não era mercado. Ele não 
aceitou isso, mas, para não ficar contra, já que não tinha outro meio 
de arrecadar, aí, padrinho Mestre Irineu deixou. Ele mesmo comprava 
a ficha dele pra tomar daime. Ele foi o primeiro que comprou a ficha. 
Quando chegava dia de trabalho, ele comprava a ficha dele, botava no 
bolso. 
Às vezes muita gente chegava e não tinha dinheiro pra comprar ficha 
e ele comprava e dava pras pessoas. As pessoas chegavam lá e diziam 
que não tinham dinheiro, aí, ele chegava e dava. Já levava um dinheiro 
trocado no bolso e as pessoas chegavam e diziam que não iam tomar 
daime, porque não tinha dinheiro pra comprar ficha, ele puxava  
o dinheiro e dava pras pessoas comprarem as fichas [...]. 
Antes desses sistemas, ele falava pras pessoas contribuírem com o que 
pudessem. Um levava 1 kg de carne, outro 1 kg de jabá, outro po-
dia levar o dinheiro pra comprar. Aí, depois que veio esse negócio 
da associação, da filiação, das pessoas ficarem pagando mensalidade, 
mas isso foi depois do padrinho Mestre Irineu morrer. Foi uma coisa 
que inventaram, ele era contra essas coisas. Ele preferia que as pessoas  
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doassem sem ser preciso nem falar, mas, não é todo mundo que tem 
essa espontaneidade de chegar assim e dar pra ajudar, às vezes, pedin-
do, as pessoas não querem dar.

7
 (Valcírio Granjeiro)

Quando fizeram o São João, de noite, eles se juntaram lá com o padri-
nho [Mestre Irineu] e seu Leôncio. Aí, arranjaram uma ficha e leva-
ram pro mestre pra ver o que ele dizia. Aí, o Zé das Neves, que era o 
conselheiro, disse: “Ora Mestre, compadre, nós inventamos uma ficha 
aí porque o pessoal não quer ajudar. Aí, compra a ficha ali na mesa e 
vem tomar o daime e deixa o dinheiro lá.”
Aí, o mestre disse: “É rapaz, façam do jeito que vocês quiserem.”
Mas ele não combinou e nem mandou ninguém arrumar as fichas. Foi 
eles que inventaram. O Mestre só disse que era pra eles fazerem do 
jeito que quiserem, mas, ele não combinou nem mandou. 
Aí, pegaram a ficha e vendiam pra todo mundo, pra seu Leôncio, pro 
padrinho. Quando acabaram, ficaram falando porque vendiam daime. 
Mas se eles venderam pro padrinho? O padrinho pra tomar daime, se 
não tivesse um amigo pra comprar e dar a ficha a ele. Mas, de todo 
jeito era comprado o daime dele, era ou não era? Era dado pra ele, 
mas, de toda maneira, saiu dinheiro do seu bolso que comprava ficha 
pra ele, se fosse eu, era a mesma coisa.
[...] Um pouco antes, quando eu entrei na igreja, tinha aquele saqui-
nho. [...] Foi antes da ficha, era pra ajudar, pra fazer o daime. Mas, 
tinha gente que botava um tanto e tirava outro de dentro da sacola. 
Nesse tempo, não tinha mensalidade não, porque se houvesse mensa-
lidade, tinha de haver diretoria e o padrinho tinha um compromisso 
com a mãe dele de não falar em dinheiro. Porque no próprio centro 
em que existe a mensalidade tem de haver uma diretoria. E a direto-
ria parte pelo tesoureiro, e o tesoureiro luta com o dinheiro. Então 
o padrinho tinha um compromisso com a mãe dele pra não falar em 
dinheiro, curar todo mundo sem falar em dinheiro. Mas por causa da 
ficha, foi que formaram a diretoria, aí é que teve o estatuto, e se tem 
o estatuto, tem diretoria.

8
 (João Nunes)

Segundo o relato acima, o desgosto de Mestre Irineu seria devido à 
existência do próprio estatuto. Mas, devemos nos lembrar que, nesta época, 
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quando o falecimento do líder parecia próximo, o clima de rivalidade entre 
seus seguidores já era bastante marcado e discussões sobre formalidades 
desse tipo provavelmente refletiam as fissuras e tensões devidas à competi-
ção que se instalava para decidir quem seria o próximo líder.

Pelos relatos de que dispomos, Mestre Irineu estaria dividido entre 
um sentimento de alegria pela legitimação do seu culto, “de dar nome a 
quem não tinha”, e o desgosto pela burocratização que, como possivel-
mente intuísse, não seria capaz de evitar as disputas de poder que ameaça-
vam cindir a comunidade após sua morte. Talvez também percebesse essa 
formalização da distribuição de responsabilidades dentro do centro como 
uma ameaça ao poder soberano que até então detivera e cuja abrangência 
era claramente refletida no seu título de Mestre Império ou Imperador. 
Essa seria uma possível explicação para o longo adiamento que impusera 
à institucionalização de seu centro. Lembramos que a entrega do estatuto 
só foi feita um dia antes de sua morte, por João Rodrigues (Nica), às sete 
horas da noite. Não podemos também esquecer o grande desconforto que 
sofria, devido aos seus graves problemas de saúde, em si já uma boa causa 
para desgosto. 

O trâmite formal do registro do Centro de Iluminação Cristã Luz 
Universal (CICLU) exigiu a elaboração de uma ata da assembleia geral 
convocada para formar uma diretoria, que aconteceu em 27 de janeiro de 
1971, e outra, para a aprovação do estatuto, no dia 20 de abril de 1971 
(ver foto do registro do estatuto no fórum de Rio Branco). Não se sabe 
ao certo em que dia este foi encaminhado e nem o dia que foi publicado 
no Diário Oficial. Mas, segundo os relatos existentes, deve ter sido pouco 
antes do falecimento de Mestre Irineu, que ocorreu no dia 6 de julho de 
1971. De toda maneira, dado o seu total alheiamento das reais práticas e 
concepções vigentes entre os membros da comunidade, esse estatuto nun-
ca foi efetivamente implementado. Posteriormente, após uma série de desa-
venças internas, que acabaram por levar à fragmentação do grupo original 
e à constituição de novos centros, esse texto foi abandonado e substituído 
por novos estatutos, mais adequados.
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Figura 83  Registro do Estatuto no Fórum de Rio Branco.

A Passagem do Mestre

Fala-se que, meses antes de sua morte, Mestre Irineu recebeu pressá-
gios da iminência de seu fim. Diz-se que foram comunicações de sua guia 
espiritual, a Rainha da Floresta, avisando-o de que o dia de sua “passagem” 
estava próximo. Segundo D. Percília Ribeiro (CARIOCA, 1998, p. 39), 
ele teria recebido após seu aniversário, por volta dos dias 17 ou 18 de de-
zembro de 1970, a primeira dessas comunicações, na forma do hino 129 – 
Pisei na Terra Fria. Nessa época, os seus seguidores vinham acompanhan-
do a piora de sua saúde e, ao ouvirem o novo hino, entraram em estado de 
tristeza profunda, muitos até caindo aos prantos, temendo o pior. Paulo 
Serra comentou sobre o recebimento do hino 129 – Pisei na Terra Fria: 

Quando ele teve um problema, aí ele recebeu esse hino. Todo mundo 
chorava, aquela confusão medonha e tal. Aí, que ele disse: “Pediram a 
minha volta e eu voltei e tal [...]”
Pensei, aí, depois ele recebeu “Terra Fria”. Eu cheguei assim, e disse: 
“Papai esse hino não tá indicando que o senhor não vai fazer a sua 
passagem não?”
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Ele disse: “Não, não é assim não, se fosse não tava a tempo não!”
Eu disse: “Não senhor, não tá não, não papai, se for assim eu vou me 
embora.”.
Ele disse: “Não meu filho eu ainda vou viver muito. Se Deus permitir, 
vou buscar os cem anos.”
Aí, eu me tranqüilizei, né?

9
 (Paulo Serra)

129 - PISEI NA TERRA FRIA
(Mestre Irineu) 

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

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

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

Meu corpo na sepultura,
Desprezado no relento.
Alguém fala em meu nome,
Alguma vez em pensamento.
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Assim, dias depois do recebimento do hino, Mestre Irineu viu-se obri-
gado a convocar uma reunião para apaziguar o sofrimento dos seus segui-
dores. Segundo Wilson Carneiro, ele chamou uma reunião e esclareceu: 
“Esse hino não é só para mim, é para todo mundo, todo mundo que nasce 
morre”. (CARIOCA, 1998, p. 39)

Refletindo a notória tensão, então existente, entre a Igreja Católica e 
o Daime, dizia-se que, quando chegasse um padre na sede de trabalhos do 
Daime, faltariam poucos dias para ele “se ausentar da matéria”. Segundo 
Júlio Carioca, membro da diretoria do CICLU:

Um dia o Mestre Irineu me chamou e disse que sua professora havia 
lhe dito que um dos avisos que ela lhe daria quando estivesse perto dele 
fazer sua passagem era a presença de um padre na sua sede.10 (CARIO-
CA, 1998, p. 39)

Portanto, quando, na segunda quinzena de junho de 1971, depois do 
festejo de São João Batista (o último hinário oficial do qual Mestre Irineu 
participou), ao despontar de uma bela tarde, apareceu no portão de Mestre 
Irineu Padre Pacífico, acompanhado de duas freiras, a visita foi recebida 
como portentosa. Júlio Carioca estava presente na hora e diz ter ouvido 
Mestre Irineu exclamar: “Que tempo é esse? minha mãe!”. (CARIOCA, 
1998, p. 39)

De imediato, ele teria se lembrado do aviso que sua guia tinha lhe 
feito. Comenta-se que ele recebeu muito bem o padre e as duas freiras. An-
tigos seguidores falam que ele ficou conversando com o padre, enquanto 
D. Peregrina e Lourdes Carioca atendiam às freiras. O padre pediu a Mes-
tre Irineu permissão para assistir a um ritual do Daime e Mestre Irineu de 
imediato aceitou, marcando a ocasião para o dia 14 de julho, aniversário de 
D. Peregrina. Esse trabalho seria um misto de apresentação para os padres 
e um presente para D. Peregrina. Segundo Júlio Carioca: 

Assim que eles saíram, seu Mestre Irineu me chamou e disse: “Júlio, 
amanhã você vai à cidade e avise a todo mundo que dia 14 o fardamento 
é branco, para esta apresentação ao padre.”
Mestre Irineu complementou: “Recebam eles com todas as honras.”  
(CARIOCA, 1998, p. 39)
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Considera-se que essas suas palavras finais para Júlio Carioca já pre-
nunciavam o que estava para acontecer. Seria uma maneira de Mestre Iri-
neu dar a entender que não estaria mais presente. Logo depois, pergun-
taram a Mestre Irineu se ele queria que fosse feito um trabalho no dia  
30 de julho de 1971. Fala-se que ele aceitou. Nesse tempo, embora já ti-
vesse passado a presidência dos trabalhos para Leôncio Gomes, diz-se que 
Mestre Irineu o advertira, de que ele iria assumir a direção dos trabalhos, 
mas que não quisesse ser chefe, pois a chefia ainda continuaria com ele, 
no “astral”. 

Arneide Cemin colheu um interessante relato anônimo da maneira em 
que Mestre Irineu preparou Leôncio Gomes para assumir a função, sub-
metendo-o a uma fortíssima experiência com o daime, que parece remeter 
ao antigo costume dos ayahuasqueiros indígenas de ocasionalmente tomar 
a bebida em busca de fortalecimento. Percebe-se, no decorrer da descrição 
desse evento, como apesar de estar passando o comando dos trabalhos ao 
seu seguidor, Mestre Irineu mantém a sua preponderância sobre ele. 

Leôncio Gomes, quando foi pra preparar de receber o cargo de presidente, 
que o velho [Irineu] já tava preparando ele já sabendo da partida que ele 
tinha de fazer, Leôncio passou de nove horas da noite até três horas da 
madrugada. Tinha tomado meio copo de daime, passou de nove horas 
da noite até três horas da madrugada, dizendo que ele não era ninguém, 
que ele agüentava, e “pei”, “pei”.
E o Mestre de lá [de sua casa] preparando ele, levando ele no ponto 
que ele haveria de chegar. Quando deu três horas da madrugada, disse: 
“Agora ele já tá preparado, traz o Leôncio de lá pra cá”. 
Ele tava no paiol, jogado lá, e a turma lá, agüentando com ele, os au-
xiliares ali pra não deixarem ele enfraquecer mais. Aí vem trazendo o 
Leôncio como quem vem trazendo um paralítico, uns agarrados de um 
lado e outros agarrados do outro, arrastando o Leôncio até que chegou 
na presença do Mestre sentado na cadeira dele, na poltrona dele, sentado 
lá e olhando.
No que o Leôncio veio, jogou-se nos pés do Mestre Irineu dizendo: 
“Me acuda, meu chefe”.
Mestre Irineu botou a mão na cabeça dele e disse: “Levante!” 
Leôncio levantou que parecia que nunca na vida dele tinha tomado 
daime. 
Isto eu vi também, a preparação do compadre Leôncio. 
Disse: “Levante, que fraqueza é essa?”
Leôncio levantou, parecia que nunca tinha tomado daime, desde nove 
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horas da noite que tava sofrendo, na preparação que ele achava que não 
dava conta do recado, até três horas da madrugada. 
Chegou lá, ele disse: “Levante!” 
Leôncio levantou-se, preparado pra todos os efeitos. Isso eu vi. (CEMIN, 
1998, p. 121-122)

De acordo com outro relato, depois da concentração do dia 30, Mes-
tre Irineu perguntou se alguém tinha visto o seu enterro. Embora a maioria 
dissesse que não, seu filho Valcírio

11
 teria visto seu pai num caixão, mas 

ficou calado. Mestre Irineu disse então que havia visto a Virgem Soberana 
Mãe, a Rainha da Floresta, e que esta havia declarado: “De hoje em diante, 
você é o chefe geral desta missão”. Comenta-se que foi nesse momento, 
após cinquenta anos de trabalho, que ele teria finalmente recebido o “co-
mando no astral” (o que seria uma espécie de grau espiritual eternizado; 
na linguagem da encantaria maranhense “virou encantado”). “Você é o 
chefe. No céu, na terra e no mar. Para todos os efeitos. Todo aquele que 
se lembrar de você e chamar por você, de coração, e confiar, receberá a 
luz”. Nessa mesma concentração, um pouco antes de receber o comando 
no Astral, Mestre Irineu disse que tinha encontrado o seu remédio. E disse 
também que iria ficar bom e que seu remédio “tinha em todo canto”. Hoje 
seus seguidores consideram que o remédio sobre o qual falava era a terra, 
significando a sua morte. D. Percília Ribeiro comentou sobre isso: 

Nessa época, houve um pedido da irmandade para que o Mestre ficasse. 
Nós perguntamos e ele chegou a contar: “Eu não sinto dor. Eu não sinto 
fome. Eu não sinto nada. O que eu sinto é não ter para quem entregar 
o meu trabalho. E saudades de vocês. Eu sinto uma saudade tão grande 
de vocês que é isto que está me abatendo.”
Ele, com certeza, estava sabendo de sua passagem e sabia que a maior 
parte não estava preparada. E não era por falta de ensino. Todos sabiam 
que, quando precisassem de algo, era só correr e perguntar ao Mestre. 
Todos achavam que nunca haveriam de ficar sem ele. Ele foi se abatendo, 
se abatendo... já não mais comia carne. Disse que o organismo dele não 
mais aceitava essas coisas. E a gente vendo ele se abater. Perto do dia 30 
de junho de 1971 perguntei para ele: “O senhor não gostaria de uma 
Concentração para melhorar sua saúde?”
“É bom! Então vamos fazer. Chame o pessoal mais próximo.”
Mas, dias antes dessa Concentração, ele já tinha chamado o Leôncio 
Gomes e entregado a direção dos trabalhos: “Leôncio, você vai tomar a 
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direção dos trabalhos. Você não vai ser chefe. A chefia é comigo mesmo. 
Mas fique aí para receber as pessoas, para ensinar a Doutrina e tudo bem. 
Escute o que estou dizendo, não faça mais do que eu estou lhe entre-
gando. Porque, se alterar alguma coisa, você não vai resistir.”
No dia 30, nos reunimos para a Concentração. Quando terminou, ele 
perguntou para o povo: “Quem foi que viu o meu enterro?”
As pessoas disseram que não tinham visto nada. E ele falou que tinha 
recebido um remédio e que ia ficar bom.
“E que remédio é esse, Mestre?”
“É um remédio que tem em todo canto.”
Continuou. “Eu cheguei num salão onde tinha uma mesa ornada, toda 
composta, com as cadeiras em seu lugar. Só tinha uma cadeira vazia: a 
da cabeceira.”
Foi aí que a Virgem Soberana Mãe chegou ao lado dele e disse: “De hoje 
em diante, você é o chefe geral desta missão.”
Depois de 50 anos de trabalho é que ele foi receber o comando. “Você 
é o chefe. No céu, na terra e no mar. Para todos os efeitos. Todo aquele 
que se lembrar de você e chamar por você, de coração, e confiar, rece-
berá a luz.”
Isso foi no dia 30 de junho de 1971. No dia 06 de julho, ele foi embora. 
E a história do remédio é a terra, que se pisa em cima. Ele não foi para 
debaixo da terra? E ninguém entendeu. Ele não disse que tem em todo 
canto? É a própria terra [...]. Outro pai ninguém encontra. (SILVA,  
P., 1992, p. 9-10)

Comenta-se que, mesmo ciente da iminência de sua “passagem”, 
Mestre Irineu preferiu não dizer nada para seus seguidores. Diz-se também 
que sua guia espiritual lhe dissera que a escolha do dia em que deveria fazer 
sua “passagem” estava em suas mãos. Observemos o depoimento abaixo de 
João Rodrigues sobre este tema.

Um dia ele disse pra mim que ele ia se perpetuar. Tanto que, quan-
do chegou a notícia que ele tinha falecido, eu estava achando que 
era mentira de quem chegou dizendo. Mas, na realidade foi verdade.  
Depois eu fui juntar os pingos nos i. Ele me disse na realidade que 
estava fazendo a viagem, mas [...]. Mas, eu não peguei direitinho. [...] 
Eu perguntei a ele antes (do dia da concentração) qual era o estado de 
saúde dele. Ele disse: “Estou bem compadre.”
“Está bem mesmo padrinho?”
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“Estou.”
“Mas, tá bem mesmo padrinho?”
Eu insisti um pouquinho. Ele disse:
“É compadre, só esse frio que está me acatruzando um pouco. Mas a 
minha cura está em minhas mãos. A minha mãe me disse que botou 
em minhas mãos. A hora que eu quiser fazer a minha passagem eu 
faço. Não vai demorar muito não.”
Mas eu não fazia idéia que seriam oito dias depois, ou melhor, sete. 
Nós fizemos o trabalho em uma quarta e ele foi, na terça, então, deu 
sete.

12
 (João Rodrigues) 

Na manhã de segunda-feira, dia 5 de julho de 1971, D. Percília Ribei-
ro passou na casa de Mestre Irineu, como sempre fazia. Ele estava alegre, 
bem disposto, não dava sinais que estaria prestes a falecer e pediu a D. Per-
cília que ela ficasse mais um pouco. Ela atendeu a seu pedido e ficou com 
ele até cerca das três da tarde. Parecia-lhe que ele estava realmente bem 
e, assim, ela finalmente resolveu se despedir dele, pedindo-lhe a benção.  
Ao sair, Mestre Irineu, de uma maneira que não era de seu costume, lhe fez 
a recomendação que fosse muito feliz. Segundo ela contou:

Todo dia quando eu saía daqui, ia lá. E, se não fosse, ele reclamava. Nesse 
dia eu fui. Ele estava alegre. Parecia não estar sentindo coisa nenhuma. 
Conversava e contava história. Fiquei um tempo por lá e disse que ia 
voltar para casa para fazer o almoço. Ele disse: “Você não vai não. Você 
tá com fome?”
Chamou a menina para botar o almoço na mesa. “Você não vai agora 
não. Quero conversar com você.”
Ele estava na maior alegria, contando tudo! Eu pensei: "Graças a Deus! 
Ele está bom!", e disse para ele:
“Amanhã eu vou à rua, pois vou receber.”
“Vá. Pode ir.”
Quando deu três horas da tarde, ele disse:
“Se você quer ir pra casa agora, pode ir.”
Aí, eu tomei a bênção e ele fez uma recomendação como nunca tinha 
feito antes. Não entendi nada. Eu o vi ele tão alegre que não suspeitei de 
coisa alguma. Ele me recomendou que eu fosse muito feliz. Saí tranqüila 
e satisfeita. Ele era como meu pai, pois foi quem me criou. (SILVA,  
P., 1992, p. 9-10)
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João Rodrigues (Nica) esteve também com Mestre Irineu nessa se-
gunda-feira, por volta das 19h30min, para lhe entregar a documentação 
do centro, devidamente registrada no livro de pessoas jurídicas do Fórum 
da Comarca de Rio Branco. Foi seu último encontro com o velho líder 
ainda em vida. Todos estavam preocupados e muito aflitos com a saúde de 
Mestre Irineu e uma “Comissão de Cura” havia programado realizar, na 
quarta-feira dia 7 de julho de 1971, a terceira sessão de um trabalho que 
estava sendo realizado em seu benefício. Assim, ainda no dia cinco, seu 
filho de criação, Paulo Serra, passou em sua casa, depois que João Rodri-
gues tinha saído, para ver se ele precisava de alguma coisa. Mestre Irineu 
o tranquilizou como se nada estivesse para acontecer. Paulo Serra conta 
sobre suas últimas horas com seu pai de criação:

No início do ano de 1971, ele começou a sentir problema de rim, 
ele tomava remédio de farmácia pra fazer gosto aos outros. Mas o 
verdadeiro remédio dele mesmo era o daime. Aí, quando foi no mês 
de julho, eu já sentia ele meio cansado. Aí, no dia 5 à noite eu tive lá. 
Aí eu disse: “Papai, tio Leôncio quer que eu vá com ele no roçado, 
eu disse que não ia porque ia fechar um motor. O senhor está bem?” 
Ele disse: “Tô.”
Porque todo dia eu ia lá. Quando eu não ia de manhã, eu ia na boqui-
nha da noite. Todo dia eu tinha aquela obrigação. Eu disse: “Então 
tá, de manhã cedo eu venho aqui, porque vou fechar o motor do meu 
carro.”
Ele disse: “Tá bom.”
Eu disse: “O senhor tá bem?”
Ele disse: “Tô.”
No outro dia, foi que tio Leôncio me chamou. Eu cheguei, aí, ele não 
queria ir, mas queria que eu fosse. Aí, dona Maria me chamou dizendo 
que ele tinha feito a partida dele.

13
 (Paulo Serra) 

Na terça-feira dia seis, antes das nove horas da manhã, tudo parecia 
estar tranquilo. De repente, Otília (esposa de Daniel Serra, sobrinho do 
Mestre) e Maria Zacarias ouviram um barulho no quarto de Mestre Iri-
neu. Era ele que agonizava e passava por uma crise de micção. Fala-se que  
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D. Peregrina levantara e estava fora do quarto. Chico Martins (antigo  
seguidor de Mestre Irineu casado com a viúva de Antônio Gomes, Maria 
Gomes) estava por perto e correu para acudir. Existem duas versões para 
esse momento: numa se diz que Paulo Serra foi chamado por Maria Za-
carias e, de imediato, foi socorrer seu pai de criação. Nessa versão, fala-se 
ainda que ele, sentindo que Mestre Irineu ia fazer a passagem, botou-lhe 
uma vela na mão, segundo o costume local. Segundo relata: 

Saiu o Nica, tio Leôncio foi pra lá, outro pessoal foi tudo pra longe de 
casa. Tio Leôncio me adulou pra eu ir buscar borracha. Eu não quis 
ir, eu tava montando o motor do meu jipe. Quando Maria Zacarias 
chegou, Zé Paiva disse: “Quem tá dentro de casa, vá tomando banho 
na cacimba lá em baixo.”
Aí, a Maria Lourdinha chegou e disse: “Compadre, o Padrinho, o pa-
drinho compadre, o padrinho.”
Eu tava só com uma bermuda, só fiz pegar a camisa, botar no ombro. 
Quando acabei de vestir a camisa, tava lá dentro do quarto dele. Ele 
levantou-se da rede foi pra cama, da cama veio pra rede, não deu 
certo, foi pra cama. Quando ele veio pra rede aqui assim, ancorei ele 
no ombro, aqui eu já senti peso. Levei para a rede. Ele passou perto 
de mim, aí, eu olhei no olho dele, já vi diferente. Olhei pro armário 
tinha uma vela assim, botei na mão dele. Chico Martim chegou, e o 
segurou, aí, ele deu o último suspiro [...].

14
 (Paulo Serra)

Os relatos em que nos baseamos para escrever este livro muitas vezes 
se revelam incongruentes. Isso se deve, em grande parte, à natureza fluida 
de recordações evocadas longo tempo após os eventos lembrados e que 
não podem deixar de se contaminar pelos significados que lhes são atri-
buídos posteriormente. Passado tanto tempo, a nós, atualmente, somente 
nos cabe registrar as diferentes versões. Assim, diversas pessoas dizem ter 
estado presentes nos momentos finais de Mestre Irineu, enquanto outros 
contestam suas afirmativas. Existem, por exemplo, outras versões desse epi-
sódio, segundo as quais Paulo Serra não teria estado presente e Mestre 
Irineu estaria deitado numa rede quando sofreu a crise urinária seguida 
por um infarto. Fala-se que, nesse instante, Mestre Irineu se levantou da 
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rede, ficou em pé e logo depois desfaleceu nos braços de Chico Martins, 
que o colocou novamente na rede, já sem vida. Comenta-se que ele estava 
suando muito, com um largo sorriso e lágrimas lhe caindo no rosto. Nesse 
momento, deram-se conta de que Mestre Irineu já não estava mais vivo 
(comunicação pessoal de Otília, esposa de Daniel Serra, que estaria presen-
te na hora). Eram nove horas da manhã de terça-feira do dia 6 de julho de 
1971. Nesta versão, diz-se que logo depois do seu falecimento Maria Zaca-
rias, chamou Paulo para comunicar-lhe a morte de seu pai. De toda forma, 
o relato de Paulo Serra continua, narrando os momentos que se seguiram 
ao falecimento de Mestre Irineu. 

[...] Aí, eu fui atrás de tio Leôncio, e fui atrás do senhor José das Ne-
ves (pai biológico de Paulo Serra). Fui avisar. Antes de ir atrás de José 
das Neves, fui ao Palácio avisar ao Dantinha (Wanderley Dantas) que 
era o Governador. Não queriam deixar eu entrar, que eu estava de 
bermuda. Aí, eu empurrei um pro lado, outro pra outro. O soldado 
pegou o meu braço, eu puxei ele pra frente, não sei aonde eu arranjei 
força. Foi quando eu dei a frente do Dantinha. Aí, ele disse: “Deixa o 
homem entrar, o homem esta em estado de desespero. O que é que 
está acontecendo meu filho?”
Eu disse: “Sua Excelência, eu vim avisar que Raimundo Irineu Serra 
faleceu.”
Ele disse assim: “Já pegaram o caixão dele para ele.”
Eu disse: “Não senhor, foi agorinha, agora, agora, tá com questão de uns  
dez minutos. Quero que o senhor ponha o anúncio na rádio, veja o 
que o senhor puder fazer.”
Ele disse: “Vou levar o caixão.”
Eu disse: “Então leve que eu vou atrás de senhor Leôncio.”
Fui atrás do tio Leôncio no quilômetro quarenta, da estrada de Por-
to do Acre. Trouxe ele e o deixei aqui. E fui atrás de Zé das Neves. 
Tudo bem, aí, eu fiquei pensando na minha vida. Se eu soubesse que 
era assim, não tinha vindo pra cá, mas tava escrito, né? Eu não sabia 
disso.

15
 (Paulo Serra) 
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Jair Facundes, filho de João Rodrigues Facundes (Nica) manifesta 
suas dúvidas sobre esse relato. Em suas palavras:

Não é crível que um cidadão chegue, como narrado, num palácio de 
governo e “empurre” os guardas para os lados, e na força abra a porta 
do gabinete e informe algo. Quem avisou o governador e teve que 
passar, burocraticamente e sem recurso da força, pela guarda natural 
e tradicional que antecede todo gabinete de governador foi meu pai, 
como secretário que era e [...], foi ele também quem providenciou a 
parte burocrática, como consta na cópia do livro de registro de óbito 
[...].

16

Após a morte de Mestre Irineu, a notícia correu rapidamente e a tris-
teza tomou a comunidade e as redondezas do centro. Em pouco tempo, a 
notícia ganhou dimensão. O radialista Mota de Oliveira, uma das últimas 
pessoas curadas por Mestre Irineu, anunciava seu falecimento nas ondas da 
Rádio Capital. A cidade de Rio Branco parava para ouvir a triste notícia. Os 
membros da irmandade do Daime que moravam na capital, eram golpea-
dos pela notícia da perda. (CARIOCA, 1998, p. 41) Nesse dia, D. Percília 
Ribeiro tinha ido direto do Alto Santo para o centro de Rio Branco, como, 
no dia anterior, havia dito a Mestre Irineu que faria. Só veio a receber a 
notícia de seu falecimento quando estava em frente ao Palácio do Governo, 
conforme conta: 

De tarde [começo da tarde], eu saí com Pedro. Fomos ao departa-
mento de Finanças e lá, um amigo nosso, o João Lopes, perguntou 
sobre o Mestre. Ele era assessor do governador Wanderley Dantas e 
se dava muito com a gente. Tomava daime também. Respondi que o 
Mestre estava bem. Ele disse que o governador estava querendo visitar 
o Mestre, mas estava sem tempo. Saímos e quando chegamos em fren-
te ao palácio, encontramos a esposa do seu Doca. Ela vinha amarela, 
com os cabelos assanhados. Foi logo dizendo: “O Mestre, meu Deus!  
O Mestre morreu!”
“Menina, que conversa é essa!”
Mas Deus me deu um conforto naquela hora e eu não acreditei. Pensei 
que ele pudesse ter tido uma agonia, um mal estar [...] Mas não! Eu saí 
de lá e ele estava bem. Ele não pode ter morrido!
“Mas é verdade. O filho do seu Wilson acabou de chegar de lá.”
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Mas eu não queria acreditar. Desistimos de fazer as compras e passamos 
em frente ao mercado. Lá estava o maior burburinho, gente se mo-
vimentando, arrumando um carro para ir até a colônia. Pegamos um 
carro também. Parecia uma procissão. A notícia tinha se espalhado. Mas 
eu não acreditava, “Será que é verdade?” Passei em casa rapidamente e 
fomos para lá. Só acreditei quando cheguei. Ele ainda estava na cama. 
O suor derramando como se estivesse trabalhando muito [...]. (SILVA, 
1992, p. 9-10)

Logo nas primeiras horas daquela manhã, foram tomadas as primei-
ras providências para seu velório. Foi possivelmente o dia mais triste da 
história da comunidade do Daime. O corpo do Mestre permaneceu em 
sua residência até ser vestido com a farda oficial. Na sede, os homens ar-
rumavam os bancos e a mesa central para o ritual de velório e no local 
escolhido para o enterro foi dado o início à construção do jazigo, para 
que estivesse pronto para o dia seguinte. Todos os seguidores de Mestre 
Irineu foram convocados a trajar a farda oficial (branca). Em acordo, os 
homens resolveram homenagear o líder, colocando na farda a “Palma”, 
antigo adereço que tinha sido retirado recentemente. Daniel Serra (co-
mandante do salão na época) teria sugerido a Leôncio que se formasse uma 
Guarda de Honra e este aprovado a ideia. Assim, um grupo de homens 
teria recebido o corpo de Mestre Irineu, segundo Daniel Serra, perfilado 
em forma de “V”, significando vitória. (Notamos, porém, que na figura 
84 as filas masculinas aparecem como paralelas). O caixão foi colocado 
ao centro, coberto pela Bandeira Nacional. Comenta-se que essa home-
nagem com a bandeira dava a todos os presentes no velório a sensação de 
que se prestavam as honras a um “chefe de Estado”. Na cidade, o gover-
no Wanderley Dantas divulgava nota de pesar pelo falecimento do grande 
líder. Quanto à cerimônia do velório de Mestre Irineu, o novo Presiden-
te, Leôncio Gomes, havia convocado a todos os presentes para participa-
rem da missa e da execução do Hinário O Cruzeiro na sede, com o corpo 
presente. A missa começou às quatro da tarde. O hinário O Cruzeiro foi 
executado sentado e cantado a capela sem instrumentos musicais e sem 
maracá. Segundo João Rodrigues Facundes (Nica), os hinos d’ O Cru-
zeiro foram cantados com intercalação das preces Pai Nosso, Ave Maria e 
Salve Rainha (comunicação pessoal de João Rodrigues Facundes dada em 
julho de 2008). Comenta-se que a emoção, o sentimento de dor e tristeza 
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eram visíveis por todo lado, principalmente durante a execução do hinário.  
Diz-se que os semblantes dos seguidores pareciam flutuar no vazio, atingi-
dos por um acontecimento inesperado. (CARIOCA, 1998, p. 42)

Figura 84  Foto do velório de Mestre Irineu. Esta ocorreu entre o final da tarde de  
terça-feira, dia 6 de julho, e o final da manhâ de 7 de julho de 1971.

Fala-se que, durante a madrugada, os homens da guarda de honra 
já estavam exaustos. Segundo Daniel Serra, Leôncio Gomes, o recém-
-empossado Presidente do centro, comentou que eles já não aguentavam 
mais ficar em suas posições. Daniel Serra insistiu, dizendo que seriam 
somente mais algumas poucas horas e que possivelmente o Mestre estaria 
satisfeito com a disposição dos homens em saudá-lo na sua “passagem”, 
perfilados dessa forma (comunicação pessoal de Daniel Serra em janeiro 
de 2007). Ao amanhecer do dia 7 de julho de 1971, após as longas horas 
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em que se executou o hinário O Cruzeiro e se ouviu os discursos profe-
ridos por autoridades e oradores do centro, foram tomadas as primeiras 
providências para organizar o cortejo que levaria o caixão de Mestre Iri-
neu ao local do jazigo que ele havia escolhido. Somente então, no meio 
da manhã de quarta-feira, os homens que estavam perfilados ao caixão 
puderam deixar suas posições para seguir o cortejo fúnebre. Assim, tanto 
o velório quanto o enterro tiveram dimensões formais que lhe empresta-
vam um ar de solenidade oficial. As pompas do velório de Mestre Irineu 
se assemelhavam às de sepultamento de oficiais militares ou autoridades 
políticas. A cerimônia também se diferenciava daqueles de antigos se-
guidores seus já falecidos, uma vez que estes haviam sido velados sem os 
presentes estarem fardados.

Figura 85  Foto do velório de Mestre Irineu na quarta-feira pela manhã do dia 7 de julho de 1971. 
Nota-se no agrupamento feminino a presença de fardadas do “Estado Maior”. Estas usam uma  

faixa em forma de “Y” nas costas. Este adereço, junto com uma maior quantidade de fitas 
pregueadas no ombro, foi o único indicador de patente diferenciada nas fardas do  

Daime que perdurou até o dia de hoje no Alto Santo.
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Comenta-se que Mestre Irineu, desde a época em que estava casado 
com D. Raimunda, já falava abertamente sobre o local onde queria ser en-
terrado. Havia escolhido um terreno para seu jazigo, 200 metros à frente 
de sua casa, ao lado da residência de Leôncio Gomes. Mesmo assim, o local 
teve que ser preparado às pressas, enquanto ocorria o seu velório, segundo 
o relato de Paulo Serra:

O Mestre Irineu falou pra mim e pra minha mãe [Raimunda] onde 
ele queria ser enterrado. Eu tinha doze anos. Era um lugar que tinha 
um pé de cumaru ferro de um lado, e que só tava só um toco e um 
palheiro do outro lado. Ele tava fazendo as covas de milho pra plantar, 
que ele fazia as covas ali assim, uma cova aqui e outra aqui entendeu? 
Ele chegou ali, ficou em pé olhando um tempo. 
Ele disse: “Raimunda e Paulo, quando eu morrer quero ser sepultado 
aqui. Raimunda, talvez você não esteja mais aqui, mais seu Paulo está.”
Eu disse: “Papai que conversa é essa?”
Ele disse: “É, vai ser aqui. Vai passar a estrada aqui. Eu quero tá aqui, 
olhando pra quem passa de carro, ou, de pé. Todos vão passar por aqui.”
Eu disse: “Que nada papai.”
Ele disse: “É meu filho.”
Eu disse: “Quando é que vai passar estrada aqui papai?”
Não tinha estrada não. Os carros antigamente vinham por dentro do 
Alberto Torres, até o terreiro dele, mas, só vinha mês de julho, agosto, 
setembro. Aí, depois já começava a dar uns pingos de chuva, ai já não 
vinha mais que era uma tabatinga doida.

17
 (Paulo Serra) 

Paulo Serra pediu ao Governador Wanderley Dantas
18

 a autorização 
para enterrar seu pai no local escolhido por ele. Fala-se que o Governador 
já estava ciente da solicitação e logo autorizou a realização do enterro na-
quele terreno. O Governador enviou também a banda da Polícia Militar, 
fazer as honras e tocar no cortejo de seu amigo, na manhã da quarta-feira 
do dia 7 de julho de 1971. 
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Figura 86   
A despedida do 
Mestre. A menina na 
foto é Maria, filha de 
Daniel Serra. 

No encerramento do velório, os seguidores de Mestre Irineu fizeram suas 
últimas despedidas na sede e, ao final da manhã, o caixão foi fechado e coberto 
com a bandeira do Brasil.

19
 Em preparação para a saída, os presentes forma-

ram duas filas, com os homens fardados de um lado e as mulheres fardadas, 
de outro. À frente das duas filas ia o caixão, carregado por seis fardados, entre 
eles Daniel Serra e Leôncio Gomes. Os visitantes que prestigiavam a cerimônia 
se agruparam em torno das filas, sem a preocupação de manter separados os 
homens e as mulheres, já que esta orientação se aplicava somente aos fardados. 
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O caminho da sede até o terreno escolhido por Mestre Irineu tinha 
algo em torno de 800 metros. Todo o percurso foi acompanhado pela 
Banda da Polícia Militar, que seguia logo atrás do caixão, junto com o res-
tante do cortejo, tocando marchas fúnebres. Um após outro, seguidores se 
revezaram segurando as alças do caixão. Mestre Irineu, com seus 1,98m de 
altura, pesava na época de sua morte algo em torno de cento e dez quilos. 

Figura 87   
Saída do Cortejo 
da Sede do 
Centro de Mestre 
Irineu.
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Assim, seu caixão era enorme e pesado. Sabe-se que seu sobrinho Daniel 
Serra segurou a alça da esquife do começo ao fim do trajeto, mas isso não 
foi possível para Leôncio Gomes, cujo físico não era adequado para supor-
tar por muito tempo todo esse peso. Calcula-se que, ao todo, cerca de 300 
pessoas, entre amigos, conhecidos e seguidores, acompanharam o corpo de 
Mestre Irineu no cortejo fúnebre. 

Figura 88  Foto do cortejo fúnebre de Mestre Irineu. Da esquerda para a direita estão a seguintes 
pessoas: João Pedro, Leôncio (logo atrás ostentando no peito a estrela de cinco pontas), (?),  

Daniel Serra (sobrinho de Mestre Irineu), Zequinha (sobrinho de Mestre Irineu), João (homem 
negro ao lado direito por trás da primeira fila - filho de uma sobrinha de Mestre Irineu),  

Francisco Granjeiro, (?), (?), João Nunes  (João do Rio Branco), Sebastião Jaccoud.

Antes do portão de entrada do terreno da sede do Daime havia uma 
estrada, com uma ladeira não muito íngreme, que levava ao local onde 
Mestre Irineu escolhera para ser enterrado. Esta passava ao lado do açude 
da sede. A figura 89 mostra o cortejo antes de subir essa ladeira.
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Figura 89  Cortejo passando ao lado do açude no início da subida da ladeira.

Finalmente, chegou-se ao local escolhido, ao lado da residência de  
Leôncio Gomes da Silva, atualmente também enterrado lá, junto ao Mes-
tre Irineu. Ao final das marchas fúnebres, o corpo de fardados cantou os 
Hinos Novos, fala-se que com o acompanhamento da Banda da Polícia 
Militar. De forma geral, todos, tanto os adultos quanto as crianças, cho-
ravam pela perda. D. Peregrina Gomes Serra, acompanhada de Zulmira, 
sua mãe e de seus irmãos: Raimundo Gonçalves, Heloisa, Benedita, Jovita  
e Joca, recebiam os pêsames das autoridades, amigos e admiradores do líder.  
Ela mostrava sentir, mais que todos, a profunda perda do seu grande com-
panheiro, conselheiro, amigo e esposo. Mestre Irineu vivera treze anos a seu 
lado. Embora não tenham nascido filhos dessa união, Mestre Irineu havia 
trazido os seus filhos de criação, Paulo Serra e Marta Serra, para o convívio 
do casal. D. Peregrina era bem mais jovem que seu marido e se tornava viú-
va aos 33 anos de idade. Comenta-se que ela, em seu íntimo, sabia que era 
muito provável que fosse vê-lo partir primeiro, mas, que não imaginara que 
seria naquele dia. Tão grande era a comoção, que o orador, Luiz Mendes do 
Nascimento, chegou a desmaiar sobre o caixão fechado. (CARIOCA, 1998, 
p. 42) Abaixo vemos fotos desse momento de dor de D. Peregrina Gomes 
Serra e outros seguidores mais próximos de Mestre Irineu.
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Figuras 90A e 90B  Fotos da última abertura do caixão no terreno  
escolhido por Mestre Irineu antes de pô-lo no jazigo.

O esquife foi colocado no jazigo, envolta pela Bandeira Nacional.  
A irmandade, comovida, dava adeus ao seu Mestre, após 40 anos de devo-
ção e fé que marcaram a implantação da Doutrina da Rainha da Floresta 
em Rio Branco. Após o enterro, cansados e desolados com a falta de seu 
Mestre, todos voltaram para suas casas. 

Aquele momento tornar-se-ia inesquecível para muitos de seus ad-
miradores, seguidores e amigos que estiveram ali presentes. Encerrava-se 
então toda uma história conjunta, envolvendo o líder carismático e seus 
seguidores. Agora que o Mestre descansava na sua nova morada, no jazigo 
próximo à sua casa, abria-se um novo capítulo na história daquele povo. 
No dia seguinte, João Rodrigues (Nica) foi ao fórum da cidade de Rio 
Branco registrar o óbito de Mestre Irineu. 

Conforme já visto, antes mesmo do falecimento, uma série de rivalida-
des já haviam se manifestado entre seus seguidores, tendo em vista a forma-
ção de uma nova liderança. Uma vez selada a gaveta do jazigo, as desavenças 
se acirraram e, decorrido certo tempo, a própria comunidade sofreria uma 
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série de segmentações. Uma das maneiras em que a competição se manifes-
tava era através de diferentes interpretações que passaram a ser apresentadas 
sobre quais teriam sido as verdadeiras vontades e intenções de Mestre Irineu. 
Assim, nesse momento, instaurou-se uma discussão sobre como ele queria 
ser sepultado. Alguns lembravam a letra de seu último hino, onde ele falava 
em “terra fria”, apontavam também que havia dito a seus discípulos que seu 
“remédio tinha em todo lugar, era a terra”, alegando que isso estaria em con-
tradição com a forma de sepultamento escolhida. Criticavam o fato de que, 
ao invés de ser colocado sob a terra, seu corpo havia sido depositado acima 
do chão, em um jazigo, construído às pressas, em forma de gaveta. 

Figura 92  
Local onde se 

realizaria o enterro 
de Mestre Irineu.  

O jazigo fica na 
palhoça ao fundo.

Figura 91   
Foto da gaveta  

do jazigo onde o 
corpo de Mestre 

Irineu foi depositado. 
Na foto o 

Pedreiro conhecido 
como Guajará, 

que era fardado da 
doutrina, ainda está 

sujo de cimento.

Mestre Irineu_FINAL_19-10-11.indb   400 19/10/2011   18:06:18



401

Como temos ressaltado, nos relatos da vida de Mestre Irineu, são fre-
quentes os dados contraditórios ou discrepantes. Assim, na certidão de 
óbito consta que Mestre Irineu morreu de infarto do miocárdio, diag-
nosticado pelo médico Dr. José Cerqueira. Nela também estão seu nome 
completo, sua residência, o dia do óbito e sua causa, assim como outros 
dados pessoais, como cor, profissão, idade, estado civil, filiação, naturalida-
de e lugar de sepultamento. Apesar de serem registrados de maneira oficial,  
alguns desses dados não podem ser tomados como factuais. Em relação  
à sua idade, por exemplo, há controvérsia, conforme já se apontou ante-
riormente. Na sua certidão de batismo está registrado que ele nasceu no dia 
15 de dezembro de 1890 (ver figura 93), mas na sua carteira de identidade 
consta que ele nasceu em 15 de dezembro de 1892. Quando perguntado, 
Mestre Irineu sempre dizia que nascera em 1892. Embora não se tenha 
dados suficientes para resolver a questão de forma definitiva, vale lembrar 
que é muito comum pessoas pouco alfabetizadas não saberem a data de seu 
nascimento com precisão, além de ser muito frequente o erro de datas nos 
registros de nascimento. Contudo, isto geralmente implica em se atribuir 
ao indivíduo uma data de nascimento posterior à verdadeira, geralmente a 
do dia do registro. No caso de Mestre Irineu, a data apresentada no batis-
tério expedido em São Vicente Férrer é anterior à do seu registro de nas-
cimento. Além disso, é normal surgirem enganos em registros civis feitos 
muitos anos após o nascimento da pessoa. Mas, no caso do batistério de 
Mestre Irineu, observa-se que ele se apresenta entre outros registros feitos 
em ordem sequencial, o que parece indicar que seu batismo se deu pouco 
depois de seu nascimento e que a data inscrita no batistério seja a mais cor-
reta. Assim o mais provável é que ele tenha nascido em 1890. 

Outro problema que se apresenta é relacionado ao seu nome. Seguin-
do-se as normas costumeiras, este deveria ser Raimundo Irineu de Mattos, 
mas o que consta em seus documentos oficiais é Raimundo Irineu Serra. 
Como já comentamos, tudo indica que foi ele o responsável pela troca de 
sobrenome, optando pelo materno ao invés do paterno. Seu desejo de se 
afastar do nome paterno parece ter se estendido também à maneira como 
falava de sua mãe, a quem sempre se referiu como Joana da Assunção Ser-
ra, embora na certidão de óbito dessa senhora conste o nome Joana de 
Assunção de Matos. Supõe-se que isso seja devido ao desgosto que sentia 
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em relação à separação de seus pais, talvez atribuindo ao pai a culpa pela 
dissolução do casal. Nosso raciocínio parece ser confirmado pelo fato de 
que sua irmã não optou por uma mudança desse tipo, mantendo em sua 
carteira de trabalho o sobrenome paterno.  

A trajetória subsequente de Mestre Irineu gerou outros dados discre-
pantes, agora no registro de óbito. Consta nesse documento que ele foi 
sepultado em Rio Branco, no cemitério São João Batista (o mesmo onde 
estava sepultada D. Francisca, sua segunda mulher, e seu amigo Manoel 
Fontenele de Castro). Mas, como acabamos de apresentar, não há dúvida 
de que Mestre Irineu esteja sepultado no Alto Santo, num terreno a cerca 
de duzentos metros de sua antiga casa. 

Figura 93  Registro de óbito de Mestre Irineu.
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Nossa investigação nos revelou que não existem registros de cemitérios 
comunitários daquela época na prefeitura de Rio Branco. Na prefeitura nos 
explicaram que, para todos os efeitos, os registros de enterros ocorridos em 
cemitérios comunitários da cidade de Rio Branco, eram, na época, lavrados 
como se tivessem acontecido no São João Batista, para que o cartório de 
registros de nascimentos e óbitos reconhecesse os sepultamentos. Para ca-
sos como o de Mestre Irineu, em que o corpo estava sepultado fora até do 
cemitério comunitário, era mais difícil ainda se conseguir tal registro. Enten-
demos assim que o fato de ele ter sido sepultado no terreno de sua escolha 
devia-se mais a um arranjo de seu amigo, o Governador, do que um ato de 
sepultamento legitimamente legalizado no Acre. Vale a pena dizer que, no 
antigo Território Federal do Acre, não se tinha muito controle de registros 
de cidadãos. Atualmente, o cartório já reconhece o cemitério comunitário do 
Palmeiral, no Alto Santo, assim como reconhece outros cemitérios comuni-
tários de Rio Branco. Portanto, a partir do ano de 2000, todos os mortos 
da comunidade que são sepultados no Cemitério Palmeiral tem seus óbitos 
legitimamente reconhecidos em cartório, mesmo continuando a inexistir um 
registro formal do Cemitério Palmeiral na Prefeitura de Rio Branco.

A nova fase da comunidade do Daime, iniciada com o falecimento 
de Mestre Irineu, continuou a ser marcada por fortes rivalidades e compe-
tição pelo comando do centro. Estas já haviam afligido o próprio Mestre 
Irineu, levando-o a recorrer a diversas estratégias para neutralizá-las, ainda 
em vida. Agora, na sua ausência, só restava aos seus seguidores a recordação 
de sua liderança e de seus ensinamentos (ver Anexo O - Calendário Ritual). 
O estatuto estava oficializado e Leôncio fora indicado para a Presidência, 
mas, para muitos, ele não era o Mestre. Ele não detinha “o poder” e ins-
pirações que o Mestre recebia da “Rainha da Floresta” e nem mesmo seu 
carisma inovador. Leôncio tinha sido designado por Mestre Irineu para ser 
o zelador de sua Doutrina, mas fora também advertido de que não deveria 
querer ser chefe, pois o chefe ainda seria o Mestre no “Astral”. Daquele 
momento em diante, Leôncio tinha que gerir uma complexa rede social e 
procurar reconciliar as interpretações das várias correntes de poder, forma-
das por diferentes grupos e famílias das várias extensões agregadas à sede 
central. Mas, para tanto, ele não contava com o prestígio do Mestre e era 
apenas visto como seu seguidor. Começava então, um novo período na 
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comunidade, em que o carisma tinha que ser transferido do Mestre Irineu, 
através do uso da bebida sacramental, para ser depositado na comunidade 
e nas suas novas lideranças. 

Os anos que seguiram viram o acirramento das tensões comunitárias 
que, em alguns casos, acabaram se tornando irreprimíveis, dando lugar a 
dissidências do grupo original e resultando até no surgimento de profundas 
animosidades pessoais entre antigos integrantes do Daime. Atualmente, 
em certos momentos, ainda se podem perceber tensões entre as diferentes 
facções que se instauraram, mas a crescente legitimidade e o prestígio ofi-
cial que vem sendo alcançado pela religião deixada por Mestre Irineu têm 
contribuído para a amenização de muitas das desavenças. 

Porém, acima de tudo, deve prevalecer a lembrança dos seus ensina-
mentos e a fé em sua continuada presença nos rituais do Daime, conforme 
colocado no hino 111 d’ O Cruzeiro:

111 - ESTOU AQUI.
(Mestre Irineu)

Estou aqui
Eu não estando como é
Eu penso na verdade
Me vem tudo que eu quiser

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

Eu vou contente
Com e esperança de voltar
Nem que seja em pensamento
Tudo eu hei de me lembrar. 
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Aqui findei
Faço a minha narração
Para sempre se lembrarem 
Do velho Juramidã. 

Notas

1   Entrevista com Pedro Matos, viúvo de Percília Ribeiro, em março de 2007. 
2   Suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em transe religioso, como 

no milagre do Dia de Pentecostes. 

3   A antropóloga Arneide Cemin apresenta uma versão ligeiramente diferente desse texto 
em Cemin (1998, p. 40).

4   Entrevista de João Rodrigues dada a Jair Facundes em 2005.

5   Entrevista com João Rodrigues dada a Jair Facundes em 2005.

6   Entrevista com João Rodrigues em março de 2007.

7   Entrevista de Valcírio Granjeiro, filho de Francisco Granjeiro, em fevereiro de 2007.

8   Entrevista com João Nunes, João do Rio Branco, em fevereiro de 2007.
9   Entrevista de Paulo Serra dada a Jair Facundes em 2004.

10 Tal ideia reflete também as divergências e desconfianças existentes na época entre os 
membros do Daime em relação à Igreja Católica, e pode ter sido originalmente vista 
de forma irônica, tendo adquirido significado portentoso a posteriori.

11 Valcírio Genésio da Silva (filho legítimo de Mestre Irineu com Emília Rosa Amorim) 
veio para Rio Branco em 1970 através de Luiza, sua filha, para conhecer o pai. Fala-
-se que ele de imediato entrou para o Daime e tornou-se seguidor de Mestre Irineu. 
Segundo Valcírio, em sua entrevista para Revista do Centenário: “Apresentei-me a meu 
pai por intermédio de meus filhos. Tinha uma filha que estava fazendo um curso junto 
com a Percília, e lá elas se deram muito. Falaram do padrinho Mestre Irineu Serra, e 
minha filha interessou-se por vir até aqui, no Alto Santo. Por intermédio dessa minha 
filha, ele mandou fotos, jornais, entre outras correspondências. Assim pude fazer um 
pensamento de ir até a casa dele. Isso foi no dia 15 de agosto de 1970. Ao visitá-lo 
pela primeira vez, eu tinha 53 anos. Eu não conhecia nem o caminho. Fui indagando 
a um e a outro, fui chegando, perguntando por ele. Ele estava repousando, me man-
daram sentar. Eu não soube nem fazer o meu improviso a ele, que me abraçou com 
muita dedicação e carinho. Fiquei muito satisfeito! Depois, de repente, num momento 
de descuido, ele me pegou e perguntou: – Você não tem vontade de morar perto do 
velho? Eu disse: – Tenho.” (GENÉSIO, 1992, p. 22)

12 Entrevista de João Rodrigues dada a Jair Facundes em 2004. 
13 Entrevista com Paulo Serra em julho de 2006.

14 Entrevista de Paulo Serra dada a Jair Facundes em 2004.

15 Entrevista de Paulo Serra dada a Jair Facundes em 2004.

16 Comunicação pessoal dada a Edward MacRae, por e-mail, 2009.
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17 Entrevista de Paulo Serra dada a Jair Facundes em 2005.

18 Governador de Rio Branco no período de 15 de março de 1971 a 15 de março de 
1975.

19 Arneide Cemin (1998, p. 38) chama atenção para os esforços dos daimistas em legiti-
mar-se, procurando colocar-se em consonância com a ideologia do Estado brasileiro. 
Assim muitos elementos cívicos irrompem na religião daimista, tais como a bandeira do 
Brasil e o lema “Ordem e Progresso”. 
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