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A DOUTRINA DO SANTO DAIME 
  

Santo Daime é uma religião brasileira. São muitas as matrizes do Santo 
Daime, como é típico da nossa religiosidade. É uma doutrina cristã, espírita e 
aberta a todas as vertentes religiosas da Luz. 
  

É uma prática espiritual de celebração à vida em louvor ao Sol, à Lua, às 
Estrelas, a Terra, ao Vento, ao Mar, à Floresta e a todos os poderes e belezas da 
Natureza. 

 Sua cerimônia é definida como Trabalho, liturgia que congrega vários 
elementos dentre os quais a ingestão do chá sacramental da floresta amazônica e 
engloba oração, musicalidade, canto, dança, meditação, apresentação física do 
espaço cerimonial, o arranjo dos participantes e a seqüência dos atos ritualísticos. 

 É uma Doutrina “musicada”. O ritual é composto por sessões espirituais nas 
quais se cantam Hinos acompanhados de instrumentos musicais variados. Os 
Hinos, são aglutinados de acordo com o tipo de Trabalho ou Ritual e são chamados 
de Hináriosa. Os Hinários no Santo Daime, são entendidos como mensagens 
provenientes do mundo espiritual nos quais se revelam os mistérios da vida. São, 
juntamente com a Biblia, Livros Sagrados, que contêm as verdades de uma ética a 
ser observada. 

 
O SACRAMENTO SANTO DAIME 
  

Santo Daime é o nome do chá sacramental, bebida sagrada secular 
conhecida na Amazônia com o nome de Ayahuasca. 
  

Trata-se da cocção ritualmente preparada com folhas de uma rubiácea, a 
Rainha (Psicotria Veridis, que contém o alcalóide N,N- dimetiltriptamina) e  um cipó 
macerado (Banisteriopsis Caapi, que contem os alcalóides harmala hamina, 
harmalina e tetrahidroharmina) de cor marrom e sabor acre.  
 
 Universalmente conhecida e utilizada por mais de setenta tribos indígenas 
da América do Sul como a “A Grande Medicina”, ayahuasca significa cipó dos 
espíritos (espírito – Aya – e cipó – Huasca) na lingua quechua dos incas peruanos.  
 
PREPARAÇÃO – FEITIO 
  

O Santo Daime é preparado em um ritual sagrado conhecido por 
FEITIO. Começa na floresta com a colheita do Jagube (cipó) por homens – princípio 
masculino e das folhas da Rainha pelas mulheres, seu princípio feminino. Busca-se 
no preparo do sacramento a unidade destes princípios. Em todo Feitio 

 
 Estes materiais são levados para casa do feitio, aposento especialmente 
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destinado para este fim. Ao amanhecer o jagube é socado pelos homens com 
grandes bastões de madeira até que as fibras se soltem e se tornem douradas e as 
folhas são cuidadosamente selecionadas e limpas pelas mulheres.  
  
 Camadas alternadas de cipó e folhas são alternadas e dispostas em grandes 
panelas de aço, cozidas em água fresca em uma fornalha especialmente construída 
para isso. O cozimento demora muitas horas e o Feitio propriamente dito pode 
durar até duas semanas. 
 
 Os participantes tomam o Santo Daime, cantam hinos em sua preparação e 
permanecem concentrados até que sua alquimia de fogo, água, folhas e cipó esteja 
completa. Durante todo o processo do Feitio, o comando é do Feitor, mestre 
especializado no preparo da Santa Bebida, do Santo Daime. 
     
A DOUTRINA DE RAIMUNDO IRINEU SERRA 
  
 A doutrina do Santo Daime foi fundado por Raimundo Irineu Serra, que seria 
conhecido posteriormente como “Mestre Irineu”. Era um homem negro, com mais 
de dois metros de altura e descendente de escravos africanos. Nascido em 1892 e 
natural do Estado do Maranhão, migrou para o Acre em 1912 como soldado da 
borracha. Faleceu em 1971 deixando muitos seguidores.  

 Conheceu a bebida indígena ayahuasca nesse Estado, próximo ao Peru, até 
por ser muito comum seu uso nesta região com muitos propósitos, dentre outros 
como a conhecida “garrafada” para tratamento de quaisquer males físicos, 
emocionais e espirituais.   
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A REVELAÇÃO 
 
Mestre Irineu apesar de ser uma pessoa de origem modesta, era um buscador de 
filosofias espirituais. Suas primeiras experiências com a ayahuasca foram com 
índios e caboclos da fronteira com o Peru.  
 
 Em algumas dessas vezes, ao tomar a ayahuasca, recebeu uma instrução: 
deveria se ausentar por um tempo, ir para a floresta e lá se preparar para o 
encontro com uma entidade espiritual. Assim fez: certo dia entrou em contato com 
uma presença espiritual feminina, que revelou que lhe transmitiria a chave de uma 
Doutrina. Esta presença feminina lhe foi revelada por uma visão de uma grande luz 
sob a forma da lua, que se declarou como sendo a Rainha da Floresta.  

 Quando se toma esta bebida, concebida como um Ser Divino, um 
Sacramento, ou uma Eucaristia, se busca um contato com o mundo invisível 
espiritual, já que se trata de um expansor de consciência que faz com que todos os 
sentidos fiquem profundamente apurados. 

 Neste momento de entrega e devoção no qual a pessoa se propõe a 
enxergar a si mesmo, e às realidades externas e internas, há a possibilidade de se 
PEDIR por algo. 

 Esse pedido pode ser por saúde, paz interior, alegria, harmonia, equilíbrio ou 
o que o seguidor desejar para si em seu momento de vida. Daime é uma 
invocação: Dai-me, Força, Dai-me Luz, Dai-me Amor... 
 
 Daí ser um Santo Daime ou um Santo pedido – nova 
denominação  da  ayahuasca, definida por essa ocasião da revelação da Rainha da 
Floresta ao Mestre Irineu. Devemos nos responsabilizar pelo algo pedido. Pode 
mudar e em muito a nossa vida.      

 Mestre Irineu começou a receber seus hinos por ocasião destas instruções. 
Recebeu cento e trinta e dois hinos, que compõem seu hinário “O Cruzeiro”. Mestre 
Irineu não sabia como cantar, mas declarava que, ao ter recebido este dom da 
Rainha da Floresta, um dia cantou seu primeiro hino: Lua Branca. 

UMA DOUTRINA CANTADA 

 O Santo Daime é uma prática espiritual que concentra sua Doutrina nos 
hinos entoados durante os rituais. Como hinos recebidos mediunicamente do Astral, 
é neles que está expressa sua cosmovisão, o conjunto de preceitos e explicações 
que compõem sua religião. São tidos verdadeiramente como o Livro Sagrado. Às 
vezes são referidos como o Terceiro Testamento. Hoje em dia possuímos um acervo 
oficial de mais de mil hinos, incluindo os hinários do Mestre Irineu, do Padrinho 
Sebastião, do Padrinho Alfredo e de seus contemporâneos, além dos hinários de 
dirigentes locais. 
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 Os primeiros seguidores de Mestre Irineu no início de sua caminhada no 
Santo Daime eram pessoas que chegavam em procura de cura para doenças - 
doenças físicas e espirituais.  
 
 No ínicio eram bem poucos, e o próprio Mestre costumava dizer que "quanto 
menos somos, melhor passamos". Dizia também que "o Daime é para todos, mas 
nem todos são para o Daime", o que explica que tanta gente tenha chegado sem 
ter se incorporado às fileiras daimistas.  
 
 Várias são as pessoas que merecem nota entre os primeiros seguidores. Por 
questão de justiça vale lembrar além dos nomes dos quatro irmãos que integram a 
base doutrinária daimista, melhor descritos  abaixo, os nomes de Chico Granjeiro, 
Francisco Fernandes Filho (Tetéu), Leôncio Gomes, Percília Mattos da Silva, entre 
outros. 
 
PRIMEIROS SEGUIDORES DE MESTRE IRINEU  
 
GERMANO GUILHERME 
  
 Foi um dos primeiros adeptos do culto do Santo Daime. Viveu no Acre e 
possui um dos cinco hinários tidos, ao lado da Bíblia, como base da doutrina 
Daimista. Era extremamente zeloso de seus hinos, tinha verdadeiro ciúme com 
eles. Não permitia que as pessoas os tivessem copiados em caderno. Quem 
quisesse cantar seu hinário deveria sabê-lo de memória. Àqueles que o procuravam 
querendo aprendê-lo dizia que fossem até sua casa, onde ensinava um grupo de 
hinos, depois que a pessoa aprendesse aquele primeiro grupo, ensinava mais um 
pouco e assim sucessivamente. Antes de falecer, não incumbiu a ninguém a 
zeladoria de seu hinário. Pediu a Mestre Irineu que cuidasse de seu hinário. Tempos 
depois de sua morte o senhor Luís Mendes disse ao Mestre que Germano Guilherme 
lhe aparecera em visão e que lhe atribuíra a zeladoria do hinário. O Mestre nada 
disse a respeito.  
 
MARIA "MARQUES" DAMIÃO 
  
 Maria Vieira Marques foi uma das primeiras seguidoras do Santo Daime. É 
conhecida como Maria Damião, pois assim se chamava seu esposo. Seu hinário "O 
Mensageiro" compõe a lista dos cinco que, ao lado da Bíblia, compõe a base 
doutrinária daimista. 
 
 
JOÃO PEREIRA 
  
 Viveu no Acre e possui um dos cinco hinários tidos, ao lado da Bíblia, como 
base da doutrina Daimista. O hinário deixado por ele chama-se "Seis de Janeiro". O 
responsável por seu hinário, encarregado por ele ainda em vida, foi o sr. Luís 
Mendes, que transferiu a "zeladoria do hinário" a seu filho, o sr. Saturnino Mendes. 
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ANTÔNIO GOMES 

 Também foi um dos primeiros a chegarem ao trabalho espiritual fundado por 
Raimundo Irineu Serra. Viveu no Acre e possui um dos cinco hinários tidos, ao lado 
da Bíblia, como base da doutrina Daimista. O hinário deixado por ele chama-se "O 
Amor Divino"  

PADRINHO SEBASTÃO MOTA DE MELO 
  
 Outros seguidores foram se aproximando e se tornando fiéis discípulos do 
Mestre. Dentre eles Sebastião Mota de Melo, o Padrinho Sebastião. Essa forma 
carinhosa de denominação, Padrinho, era uma expressão típica do mundo rural 
brasileiro da primeira metade do século passado e que no Santo Daime designa 
aquele que detêm uma responsabilidade espiritual sobre outros. 

 Padrinho Sebastião, então bem jovem, morava na região do Juruá, no 
Amazonas, e já conhecia trabalhos de base espírita kardecista na linha do professor 
Antonio Jorge e do médico Bezerra de Menezes. Mais tarde, se mudaria para Rio 
Branco, onde já viviam parentes de sua esposa, hoje Madrinha Rita. Sentia-se 
acometido de dores e de uma moléstia que não conseguia tratar. Orientado por um 
amigo seu, que foi quem lhe desenvolveu espiritualmente, já havia sido orientado 
de que seria em Rio Branco que iria encontrar a pessoa que iria lhe trazer a cura. 
Esta pessoa era o Mestre Irineu.   

 Braço direito do Mestre após ter recebido sua cura, Padrinho Sebastião 
reuniu seguidores, com muitas famílias, na Colônia Cinco Mil, nos arredores de Rio 
Branco. Depois do falecimento do Mestre Irineu, em 1971, com dificuldades 
advindas do grande crescimento da comunidade daimista que dirigia, recebeu a 
instrução de se transferir para o interior da floresta. Acabou fundando e 
desenvolvendo uma Comunidade religiosa que é conhecida como Vila Céu do Mapiá. 

 Mapiá é o nome de um dos igarapés do Purus, um grande rio do Estado do 
Amazonas. O acesso só é possível por barco e a viagem ainda hoje é uma aventura. 
Nos barcos mais velozes são algumas horas no Rio Purus, e mais outras horas no 
igarapé que dá nome à comunidade. Há poucos anos esta incursão para o interior 
da floresta virgem poderia durar dias. 

 Padrinho Sebastião dirigiu esta Comunidade até 1990, data em que faleceu. 
Sua personalidade extraordinariamente aberta permitiu que sempre estivesse 
aberto para o novo. Quando chegaram na Colônia Cinco Mil os primeiros hippies em 
busca de uma experiência transcendental com uma bebida sagrada, foram 
recebidos de braços abertos por ele.  

 Convertidos pelas luzes da Doutrina e pelo carisma daquele Padrinho da 
Floresta, muitos ficaram junto ao povo e lançaram a idéia de uma vida comunitária, 
logo abraçada pelo Padrinho Sebastião. Outros voltaram para seus Estados de 
origem, a ali foram abrindo novas igrejas. Hoje o CEFLURIS – Centro Eclético Da 
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Fluente Luz Universal “Raimundo Irineu Serra” mantêm igrejas em quase todo o 
Brasil e em países de praticamente todos os continentes. 

 PADRINHO ALFREDO 

 Hoje, sucedendo o Padrinho Sebastião no comando geral do CEFLURIS está 
Alfredo Gregório de Melo, seu filho e aquele que segue destrinchando as instruções 
do pai quanto à importância do estudo da mediunidade para o conjunto da vida 
espiritualista proposta pelo Santo Daime. Padrinho Alfredo é contemporâneo da 
grande expansão do Santo Daime, e aquele que tem o desafio de liderar o encontro 
desta nossa Doutrina da Floresta com a grande variedade de culturas e tradições 
que compõem o cenário globalizado da atualidade. 

O CISMA 

 Quando Mestre Irineu faleceu, em 6 de julho de 1971, a sua igreja, o CICLU 
- Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, era presidida por Leôncio Gomes da 
Silva. O senhor Leôncio adoeceu e transferiu a presidência a seu assessor Francisco 
Fernandes Filho, conhecido como Tetéu, que era o vice-presidente da instituição. 
Com o falecimento de seu Leôncio, consequente de sua doença, houve uma ruptura 
no CICLU, que ficou sob o comando da viúva de Mestre Irineu, Dona Perigrina 
Gomes Serra, carinhosamente chamada de madrinha Pil. Em conseqüência dessa 
ruptura, outras igrejas foram fundadas no bairro do Alto Santo, onde está 
localizado o CICLU, pelos que se opunham à legitimidade de sucessão de Dona 
Perigrina. Hoje ali há cerca de 5 igrejas, a grande maioria oriundas daquela cisão.  

AS IGREJAS 

 Atualmente são inúmeras as igrejas de Santo Daime no Brasil e no mundo. 
Em quase todos os estados da federação brasileira encontram-se igrejas, centros e 
"pontos", pequenos grupos que comungam desinstitucionalizadamente a bebida 
sagrada, como é o caso do Centro de Iluminação Cristã Estrela Dourada.  

 Com exceção do CEFLURIS, o Santo Daime, ao contrário de outras igrejas, 
não possui uma autoridade central. Cada igreja possui seu responsável e, caso a 
igreja possua filiais, o responsável pela matriz passa a ser a autoridade central 
daquele núcleo e suas células. O Centro de Iluminação Cristã Estrela Dourada está 
subordinada e ancorada espiritualmente à Casa de Cura e Expansão da Consciência 
Universal “Fraternidade do Coração”, cuja sede é em Jundiaí-SP. A liturgia daimista 
originalmente concebida por Mestre Irineu passou por algumas transformações em 
algumas igrejas, o que hoje permite reuni-las (não separá-las) em cinco grupos: 

CICLU - Centro de Iluminação Cristã Luz Universal 

 Igrejas alinhadas ao programa litúrgico original de Mestre Irineu, conhecida 
no meio daimista como "Alto Santo", menção ao bairro riobranquense onde está o 
CICLU, igreja que foi presidida pelo Mestre-fundador, que testemunhou seu legado 
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litúrgico quando de seu falecimento. Em tais igrejas, a liturgia original deixada por 
Mestre Irineu e a comunhão soberana do Santo Daime (ayahuasca) como 
sacramento se dá sob princípios exclusivamente cristãos. O Centro de Iluminação 
Cristã Estrela Dourada de Araçatuba se alinha à essa corrente original. 

CEFLURIS -  Centro Eclético da Fluente Luz Universal “Raimundo Irineiu 
Serra” e outros Centros Ecléticos 
 
 Igrejas alinhadas ao programa litúrgico concebido pelo Padrinho Sebastião 
Mota de Melo e conduzido por seu filho e sucessor, o Padrinho Alfredo Gregório de 
Mello, no qual a comunhão do Santo Daime como sacramento soberano se dá sob 
princípios cristãos, de religiões orientais e abarca elementos da Umbanda em 
alguns trabalhos. A Casa de Cura e Expansão da Consciência Universal Fraternidade 
do Coração de Jundiaí alinha-se a essa corrente. 
 
Centros Xamânicos 
 
 Núcleos liderados por pessoas oriundas do Santo Daime, que até realizam 
trabalhos do calendário daimista e na liturgia daimista, mas cujo ritual se 
estabelece com bases em tradições ritualístas incaicas ou incaico-inspiradas em 
tradições norte-americanas (navajos e lakotas) ou brasileiras (amazônicas, 
guaranis e tupis.) 
 
A Barquinha 

 Igreja fundada por Daniel Pereira de Mattos, também maranhense como 
Mestre Irineu que após beber do Santo daime teve uma revelação de dois anjos 
que lhe trouxeram as chaves para que fosse aberto um salão de Obras de Caridade. 
Aconselhado por Mestre Irineu, fundou um culto de sincretismo cultural e religioso, 
sob o patrocínio de São Francisco das Chagas, que reúne princípios religiosos de 
três etnias: os índios com o chá do Daime, os brancos europeus com o catolicismo 
e santos da igreja católica, e o negro africano com o ritual místico do candomblé e 
umbanda. 

A União do Vegetal 

 Fundada em 22 de julho de 1961, a União do Vegetal foi recriada, ainda nos 
seringais da Amazônia próximos da fronteira do Brasil com a Bolívia, no estado do 
Acre, por um homem de nome José Gabriel da Costa, chamado de Mestre Gabriel. A 
doutrina tem como base o cristianismo, mas possui elementos de outras tradições 
como a indígena e africana, aproximando-se do espiritismo uma vez que acredita 
na reencarnação. A UDV se volta para a doutrinação do espírito encarnado, não 
realizando incorporações nem distribuição de passes.( Consultar a Árvore 
Generalógica do Daime - pg.avulsa ) 
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A LEGALIDADE DO SANTO DAIME 

 A partir da década de 80, devido a movimento expansivo do Santo Daime 
ocorrido na década de 70, várias foram as iniciativas governamentais no sentido de 
dar a conhecer a legitimidade e a legalidade do uso religioso da Ayahuasca/Santo 
Daime: 

 • 1982 - Nos momentos finais da ditadura no Brasil, uma Comissão formada 
por médicos, antropólogos, psicólogos, representantes do Ministério da Justiça, 
Polícia Federal e Exército, visitaram comunidades daimistas na Amazônia. 

 • 1984 - O CONFEN - Conselho Federal de Entorpecentes, órgão do 
Ministério da Justiça, cria uma Comissão de Trabalho para estudar o uso ritual do 
ayahuasca. 

 • 1985 e 1986 - Visitas da Comissão de Trabalho do CONFEN a comunidades 
usuárias. Confirmação de pareceres positivos de outras Comissões. 

 • 1987 - Conclusão da Comissão de Trabalho sobre o uso ritual da 
ayahuasca/Santo Daime que verificou que "os rituais religiosos realizados com a 
bebida sacramental Santo Daime/Ahyauasca não traziam prejuízos à vida social e 
sim, contribuíam para a sua maior integração, sendo notórios os benefícios 
testemunhados pelos membros dos grupos religiosos usuários" 

 • 1990 - Divulgação de resultado de pesquisas farmacológicas e psico-
sociais que comprovaram a inexistências de riscos de adição e dependência no uso 
da ayahuasca em contexto ritual. 

 • 1991/1992 - Implantação de nova Comissão que realiza novos estudos e 
visitas às principais entidades ayahuasqueiras e daimistas. O CONFEN posiciona-se 
pelo acompanhamento do uso ritual da bebida, sem nenhuma orientação 
proibicionista. 

 • 2004 - O CONAD - Comissão Nacional Anti-Drogas, atual órgão do 
Ministério da Justiça brasileiro, após dezoito anos de espera da comunidade 
daimista, reconhece a legitimidade do uso religioso da ayahuasca e a legalidade de 
sua prática. 
 
OS TRABALHOS ESPIRITUAIS E A FARDA 
  
 São variados os formatos rituais utilizados pelo Santo Daime, entre nós 
denominados Trabalhos.  São realizados dentro do salão da igreja, com os 
participantes distribuídos em seis alas, três delas compostas por homens e a outra 
metade por mulheres, formando um hexágono. Ao centro está a mesa, em formato 
de uma estrela de seis pontas, que desempenha a função de altar. Nela são 
colocadas a Cruz de Caravaca, imagens de santos, fotos, flores e velas.  
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 Durante os trabalhos homens não se misturam com as mulheres dentro do 
salão. As fileiras são compostas segundo critérios de gênero, idade, altura e 
filiação. As fileiras iniciais são ocupadas por pessoas Fardadas. O Fardamento é 
uma decisão do participante, que após alguns trabalhos pode receber este 
chamado. Fardar-se é colocar em uma cerimônia própria a Estrela da Rainha da 
Floresta no peito. Simbolicamente expressa o desejo de se perfilar como soldado da 
Rainha da Floresta, e se reconhecer como pertencente à grande família daimista. 

 Há dois tipos de fardas, utilizadas em ocasiões distintas: a farda branca e a 
farda azul. 

 A farda branca é utilizada em dias festivos, em trabalhos de Hinário, que é 
um dos formatos rituais descritos a seguir. A farda das mulheres é composta de um 
vestido branco com adornos em verde e de uma coroa representativa da Rainha da 
Floresta. A farda dos homens é de terno branco, listras verdes na calça e com 
gravata azul marinho. 

 A farda azul é utilizada em todos os outros rituais e é composta de saia 
azul, camisa branca e gravata borboleta azul para as mulheres, com a insígnia da 
Rainha da Floresta no bolso, e no caso dos homens calça azul e camisa branca com 
a Estrela fixada junto ao peito com uma gravata comprida também azul marinho. 

 “Ser fardado” implica também em estar em sintonia com o que ocorre em 
seu Centro e na Doutrina de uma forma em geral, como participar dos trabalhos 
prévios à manutenção do trabalho espiritual propriamente dito (reuniões, trabalhos 
de manutenção do sítio, igreja ou outros) dispondo-se sempre a fazer o que se fizer 
necessário e quando se fizer necessário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Farda Azul                                             Farda Branca 
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 Disso decorre sua presença aos Hinários Oficiais e, em pelo menos uma 
Concentração ao mês, bem como estar disponível para eventuais Trabalhos de Cura 
a irmãos necessitados, caso seja preciso. 

 Alguns trabalhos são realizados sentados e outros com um bailado em 
semicírculo. 

 Existem os hinários oficiais e os eleitos pelos Centros, trabalhos nos quais se 
usa a farda branca. Em  Trabalhos de Concentração, Estrela (Cura para todos),  de 
Cura para uma ou mais pessoas enfermas, Santa Missa, Cruzes e  São Miguel usa-
se a farda azul. Em Trabalhos de Santa Casa e de Gira usa-se somente roupa 
branca. 

FARDAMENTO 
 
 É um ritual semelhante a um “batismo espiritual” que acontece depois de 
determinado tempo de freqüência e adesão aos princípios doutrinários por livre e 
espontânea vontade dos participantes. 

 Foi implantado pelo Mestre Irineu e é um rito de passagem e ingresso maior 
à Doutrina para se compor o que se concebe como a um “batalhão” espiritual em 
busca da Luz e que se propõe a uma meta: ajudar sempre os mais necessitados. 

 Algumas vezes, se chama de irmão (ou irmã) ao colega participante, uma 
forma carinhosa para se referir àquele que, em estando presente na mesma 
jornada, comunga da mesma família daimista, também definida por Mestre Irineu 
por família ou, povo de “Juramidam”. 

 Juramidam é um dos ícones da fé do panteão daimista e pode ser 
representativo de um amálgama de cristandade e de religiões reverenciadoras das 
forças da natureza.  

 Ao se fardar a pessoa recebe uma estrela de metal de 6 pontas com o 
símbolo  da águia e da lua – representativos da Rainha da Floresta e que a torna 
parte dessa família ou escola 

O MARACÁ  

 Um sinônimo de Maracá seria simplesmente chocalho. No entanto o maracá 
usado nos rituais daimistas tem características especificas. Geralmente são 
chocalhos metálicos, feitos com uma lata de tamanho médio ou pequeno, 
geralmente aquelas latas de leite condensado normal ou mini, com pequenas 
bolinhas de aço (esferas de rolamento) dentro e cabo de madeira. No entanto ainda 
não existe uma padronização, havendo maracás de coco, de cabaça, de madeira e 
dos mais variados materiais.  
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 A uniformização, conforme o ideal estabelecido por Irineu Serra, seria do 
maracá feito de lata e cada fardado possuiria um, fazendo ele parte da farda 
(vestimenta ritual). Este maracá deve ser tocado batendo sua parte superior na 
mão em marcações constantes.  

 Estas marcações seguiriam o compasso da musica. Uma musica em 
compasso quaternário como a marcha teria marcação ( f - f - f - F ) aonde a ultima 
seria uma batida para cima (Rufo) ao invés de ser na mão. Uma valsa em 
compasso ternário teria a marcação ( F - F - f ) e a mazurca em compasso binário 
composto teria a marcação ( f - f - f - F - F - F )  
 
 O compasso se seguido corretamente por todos vai produzir o som uníssono 
e cadenciado favorecedor da expansão da consciência. Somente os membros 
fardados podem tocar o Maracá.  
 
TIPOS DE TRABALHOS OU RITUAIS 
 
 TRABALHOS DE HINÁRIOS 
 
 Existem os Trabalhos denominados de Hinários. São cantados os Hinários de 
expoentes espirituais em dias santos e datas comemorativas específicas como de 
aniversários ou outras, eleitas pelos Centros. É uma comemoração que pode ser de 
longa duração e que se realiza com os Fardados vestidos de Farda Branca. 
 
 TRABALHOS DE CONCENTRAÇÃO 
  
 São realizadas todos os dias 15 e 30 de cada mês. Neles, é buscado através 
da Concentração o silêncio interior favorecedor do contato profundo consigo 
mesmo. Era considerado um Trabalho de Cura por Mestre Irineu. 
  
 Realiza-se com as pessoas sentadas a maior parte do tempo, parte dele em 
silêncio e parte cantando hinos, ficando ao critério do Dirigente do Trabalho poder 
decidir sobre um bailado ao final quando se canta “O Cruzeirinho” do Mestre Irineu. 
 
 TRABALHO DE CURA 
   
 São trabalhos que visam a descoberta profunda da causa espiritual de 
enfermidades em nível físico, emocional e mental. Pode se voltar para o grupo todo 
– definido então como de ESTRELA ou, para uma ou algumas pessoas – Trabalho 
de CURA propriamente dito. 
 
 TRABALHO DE  SÃO MIGUEL 
  
 É um trabalho de Estrela e visa a limpeza espiritual do que se concebe como 
“corrente” - energia  existente em uma dimensão espiritual. 
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 TRABALHO DE CRUZES 
  
 È um trabalho voltado para uma ou algumas pessoas e visa ao afastamento 
de energias espirituais atravancadoras da saúde espiritual. 
  
 TRABALHO DE MESA BRANCA 
 
 É um trabalho voltado para a aproximação e desenvolvimento espiritual com 
diferentes ênfases em mentores espirituais e de diferentes vertentes. De mentores 
ligados ao espiritismo – Mesa Branca – a ícones mais próximos de trabalhos de 
base espiritualista, a exemplo das linhas dos Orixás da Umbanda. 
 
 TRABALHO DE SANTA CASA 
  
 É um trabalho que visa ao atendimento espiritual de pessoas enfermas e que 
segue um caráter próximo de um trabalho de CURA, contudo com uma liturgia mais 
elástica e dinâmica. 
 
 TRABALHO DE SANTA MISSA 
 
 É realizado sem o uso de instrumentos musicais. Visa a iluminação de 
espíritos desencarnados ou de reverência afetiva  por ocasião da passagem ou 
desencarne de uma pessoa. 
 
PARTICIPAÇÃO DE INICIANTES NOS TRABALHOS 
 
 Como todo processo de iniciação espiritual, a iniciação no Santo Daime exige 
dos iniciantes uma série de procedimentos que visam, antes de tudo, salvaguardar 
a segurança do iniciante e o bem estar do grupo durante os rituais. Para isso, o 
iniciante deve: - informar ao grupo quem é e o que pretende, preenchendo para 
isso o formulário da ANAMNESE; - procurar conhecer o que é a Doutrina do Santo 
Daime, que pode ser feito através de leituras ou na ENTREVISTA com o Dirigente 
da Igreja e, por fim, acatar às RECOMENDAÇÕES de conduta para antes, durante e 
depois do Ritual de iniciação.  
 
 1) ANAMNESE - Aos novos,  é de  fato necessário à realização de uma 
ANAMNESE – HISTÓRICO DE VIDA  DE SAUDE  FÍSICA E MENTAL do pretendente. 

 Este primeiro contato é muito importante para se averiguar, por exemplo, 
eventuais incompatibilidades  de medicamentos  com o nosso  Sacramento. Tem 
como finalidade não uma contra-indicação, mas, ao contrário, uma 
indicação  dependendo do caso, muito mais específica e criteriosa. 

 Além disso, antes do dia do trabalho, tem-se a ENTREVISTA inicial, que tem 
como função prestar esclarecimentos sobre a Doutrina, visando a preservação tanto 
da pessoa como da Doutrina, recomendação essa determinada pelo Estatuto  do 
ALTO SANTO, como é chamada a corrente Daimista original de Mestre Irineu e do 
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CEFLURIS, centro organizador da Doutrina do Santo Daime da corrente do Padrinho 
Sebastião.  

 Solicita-se também que essa Entrevista seja realizada no mínimo uma 
semana antes do Trabalho Espiritual. Essa recomendação visa a uma PREPARAÇÃO 
ESPIRITUAL - com as recomendações das dietas necessárias, mas principalmente 
esta postura interior de aguardo para o nosso Sacramento. Também são 
informados a respeito do histórico de nossa Doutrina até o nosso momento 
atual.             

 2) RECOMENDAÇÕES 

 a)MEDICAMENTOS: de base psicofarmacológica  principalmente 
antidepressivos, devem ser avaliados previamente na entrevista para eventual 
suspensão provisória. 

 b) ABSTINÊNCIAS: Dieta de 3 dias anteriores e posteriores ao 
Trabalho  Espiritual de ALCOOL, SEXO e CARNE (principalmente vermelha). 

 c) VESTIMENTAS: roupas brancas. Mulheres: saia ou vestido discreto, sem 
decotes, não transparente e preferencialmente até os joelhos. Homens: calça 
comprida e camisa com manga. 

 3) NO DIA DO TRABALHO 
 
 1) Chegada: preferencialmente com 30 minutos de antecedência ao local do 
centro ou igreja. Esta possibilidade permite àquele que é iniciante conhecer e 
desfrutar do espaço físico da Igreja e do sítio previamente ao Trabalho Espiritual e, 
se preparar “ aclimatando-se” à dimensão espiritual. 
  
 
 2) É solicitada uma assinatura em um Livro de Presença. O Trabalho 
Espiritual acontece sempre com referência a um Hinário, que é um livreto com os 
Hinos a serem cantados nesse dia. Normalmente as igrejas possuem hinários 
avulsos para serem ofertados aos visitantes e iniciantes. Caso o iniciante resolva 
manter-se como buscador de sua autotransformação através da Doutrina Daimista, 
deve iniciar a montagem de sua biblioteca de hinários através da compra pela 
internet nas gráficas especializadas que trabalham para as diferentes Igrejas 
Daimistas (recomendamos a Gráfica Rainha de Ribeirão Preto – 
www.graficarainha.com.br ) a um valor aproximado de R$ 8,00 a R$12,00 cada 
Hinário. Essa recomendação existe porque as orientações espirituais provêm da 
possibilidade de se cantar os hinos-veículos mântricos curativos.  

 3) O Nosso Sacramento, ou seja, o Daime que é bebido nas cerimônias é 
proveniente de nossos próprios feitios, elaborado com Jagube e Rainha plantados 
em roças próprias em Buritama e região sob o comando do Padrinho Mariano 
Mattos. Embora exista um custo para o transporte e feitio do Daime, nenhuma 
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contribuição em dinheiro é solicitada ao visitante sendo esse custo rateado entre os 
membros efetivos do Centro Estrela Dourada. 

SÍMBOLOS DO SANTO DAIME 

Coroa: de cor branca e bordada com lantejoulas, é 
usada pelas mulheres e representa a Rainha da Floresta.  

Terço: adotado do catolicismo, é um rosário menor, ou 
seja, 1/3 do Rosário de 105 contas, que corresponde a 
05 dezenas de ave-marias e 5 pais-nossos. 

Beija-flor: é o símbolo da doutrina. A imagem do 
pássaro é associada à ayahuasca e representa a cura. 

Estrela de Salomão ou Selo de Salomão: a estrela de 
seis pontas entrelaçadas deve ser ostentada no peito do 
Daimista fardado, do lado direito. É a condecoração que o 
Daimista recebe atestando a sua disposição em lutar no 
exército de Jesus Cristo Salvador. O vértice superior 
representa o fogo e o Macrocosmo, e o inferior, a água e 
o microcosmo.  

Maracá: chocalho usado pelos índios nas solenidades 
religiosas e de guerra. O instrumento acompanha os 
hinários. Ele é feito com uma lata pequena, bolinhas de 
metal e um cabo de madeira. 

Sol: fonte de vida na Terra, no Santo Daime está 
associado a Jesus Cristo, ou à Força Crística, sendo a 
ressurreição do filho de Deus, a cada dia que nasce.  

Lua: representa Nossa Senhora da Conceição. 

Santo Cruzeiro ou Cruz 
de Caravaca: é uma cruz 
de dois braços que 
representa fé redobrada ou 
também os trabalhos dos 
daimistas (braço menor da 
cruz) sobreposto à cruz de 
Jesus Cristo (braço maior 
da cruz). Ou ainda significa 
o lado espiritual e a parte 
física ou também o Eu 
Superior e o Eu Inferior 
Integralizados.  
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Bandeira: foi recebida das mãos da Virgem Santa Mãe, durante uma “miração” de 
Mestre Irineu.  Segundo seu significado, a águia pousada sobre a Lua representa 
que a guia de todo daimista é a Virgem Santa Mãe 
e está sobre um fundo verde porque é a Rainha da 
Floresta.  
 
 Certa vez o Senhor Francisco Grangeiro 
teria perguntado ao Mestre:- Mestre, o que 
significa a águia em cima da lua? O Mestre 
respondeu: - Chico, tira o acento agudo da 
águia e veja o que dá! (Do livro Contos da Lua 

Branca, de Florestan Neto) 

 

Hinário: são canções religiosas cantadas durante o culto e são reunidas de acordo 
com a característica dos rituais a que foram concebidos. Podem representar lições 
preciosas, testemunhos de graças, chamados de entidades protetoras e guias 
espirituais. 
 
O TRABALHO ESPIRITUAL  
  
 1) Estando dentro 
do salão da Igreja, o 
iniciante deve conhecer 
seu posicionamento 
dentro do salão bem 
como a localização do 
Banheiro e Área para 
Limpezas.  
 O Salão dos 
Trabalhos no Centro de 
Iluminação Cristã Estrela 
Dourada é o a seguir 
demonstrado. 
 
 Existe sempre 
dentre os integrantes de 
cada Igreja Fiscais ou 
Cuidadores como são 
denominados em 
algumas igrejas. 
Cuidador ou Fiscal é uma 
denominação de uma 
pessoa fardada cuja 
função é a de ser um 
ATENDENTE ESPIRITUAL 
para qualquer ajuda ou 
eventualidade necessária 
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durante a realização do Trabalho e sempre atuam em cada uma das alas: 
masculina e feminina. 

 2) Solicitar ao Cuidador masculino ou feminino qual lugar, no caso de ser um 
Bailado, ou cadeira, no caso de ser um Trabalho onde se permanece sentado que 
possa ser utilizada para o mesmo.  

 3) A abertura do Trabalho se dá através de orações. Em seguida o 
Presidente da Mesa – o Dirigente do Trabalho – convida os participantes ao 
Sacramento. Estes devem se posicionar em fila para tal. Depois de sua  ingestão 
deve-se voltar ao lugar assumido e indicado pelo fiscal. 

 4) Postura física e espiritual:  Não se  devem cruzar os braços, mãos e  pés. 
A postura ideal é de coluna ereta e confortável. A atitude interior deve ser a de 
introspecção evitando contatos dispersivos externos e buscando o contato com o 
Sagrado em sua intimidade espiritual. 

 5) È possível haver alguma forma de indisposição digestiva. Nesse caso se 
costuma defini-la como de uma “limpeza” necessária ao organismo. É possível sair 
da Igreja para sua parte externa para tal.  

 A pessoa que precisar fazer uma limpeza não deve se sentir constrangida 
por isso, mas agradecida pois está limpando-se de  impurezas espirituais que 
impedem o seu crescimento espiritual.  

 Fazer “limpeza” não é condição exclusiva de iniciantes. Mesmo daimistas 
experientes vez ou outra fazem “limpezas” por conta das atribulações do dia-a-dia 
ou enfermidades. 

 6) Deve-se respeitar as orientações do Comando e Fiscais mantendo-se no 
salão até o fim do Trabalho. 

 7) Recomenda-se também ao iniciante participar de pelo menos três 
Trabalhos Espirituais diferentes para que sinta a precisão da vibração positiva de 
nosso Sacramento. 
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DESEJAMOS A VOCÊ UM BOM TRABALHO, COM MUITAS 
INSTRUÇÕES E VIBRAÇÕES DE SAÚDE, PAZ E ALEGRIA. 

 

 


