
 

Autoridades presentes e representantes dos centros que utilizam a Ayahuasca: 
 
O Centro Espírita e Culto de Oração "Casa de Jesus-Fonte de Luz" existe há 60 
anos. Foi fundado no ano de 1945 por Mestre Daniel Pereira de Mattos, aqui em 
Rio Branco. Mestre Daniel passou 12 anos, em vida de matéria, preparando os 
trabalhos que hoje coordeno com ajuda de vários irmãos. 
 
Desde o primeiro dia em que o Mestre Daniel chegou no terreno onde nós ainda 
trabalhamos, já trouxe consigo uma pequena quantidade de Daime, ofertado a 
ele pelo Mestre Raimundo Irineu Serra, amigo e incentivador da sua missão, 
recebida da divindade e reconhecida por Mestre Irineu, como uma outra 
vertente de trabalho, com ritual próprio e diferente dos trabalhos realizados no 
Alto Santo. 
 
Mestre Daniel utilizou essa bebida para iniciar a organização do seu trabalho 
religioso, bem como para prestar suas obras de assistência espiritual ao povo da 
floresta e da cidade Rio Branco. Homens e mulheres passaram a viver essa 
experiência religiosa. 
 
Temos ainda hoje, em nossa casa, que é de Mestre Daniel, pois ele foi o 
fundador, pessoas com mais de 70, 80 anos de idade, que conviveram e 
aprenderam com ele o respeito e a crença nesta bebida sagrada. São 
experiências vivas que contam como foi o início desta doutrina que 
efetivamente nasceu no Acre. 
 
Tradicionalmente, seguimos as orientações espirituais de Mestre Daniel, o dono 
da nossa missão, que nos deixou as instruções de como usar o Daime durante o 
ritual religioso e prestarmos as obras de caridade em benefício de todos que 
buscam a sua casa. 
 
Todo atendimento que fazemos, usando ou não o Daime, é feito dentro do 
nosso Centro. Não saímos a procura de ninguém, chamando para vir 
assistir os nossos trabalhos ou fazer parte dele. Todos os que chegaram na casa 
fundada pelo Mestre Daniel vieram com as próprias pernas. Nunca ele buscou 
seguidores, nem oferecia ou distribuía o Daime fora da sua casa. Os que 
buscaram e buscam o nosso centro, o fazem por um chamamento interior, por 
uma busca espiritual. 
 
Seguimos a tradição deixada por Mestre Daniel, o fundador do nosso 
centro, da nossa doutrina e do ritual religioso que executamos. Ele 
preparava o Daime com o cipó jagube, folha rainha, água, fogo e nada mais. Ele 
bebia e servia o Daime puro, sem nenhuma mistura. Ele nunca acrescentou e 
nem ensinou aos irmãos que o seguiram, a usar com o Daime qualquer outra 
planta, ou seja lá o que fosse. Isso ele ensinava cantando como deveria ser o 
feitio do Daime: com o cipó, fogo, água e folha. São essas as combinações com 
as quais se prepara esta bebida, que nos dá santa miração. 



 

 
Os 60 anos de história da casa fundada por Mestre Daniel, estão pautada na 
tranqüilidade e bom uso do Daime, sem transgredir as leis do país, sem 
prejudicar a qualquer pessoa que ali tenha freqüentado ou bebido o Daime. 
Muito pelo contrário, as experiências mostram relatos de pessoas que chegaram 
desequilibradas, com dependência química, completamente desajustadas social 
e psicologicamente, ficaram curadas e foram 
reintegradas à sociedade. São depoimentos vivos para quem quiser ver e ouvir. 
 
O que na realidade temos feito durante toda a existência do nosso 
centro, é distribuir o Daime às pessoas capacitadas, na dosagem adequada a 
cada um, não permitindo a mistura com nenhuma outra substância, dentro de 
um contexto religioso, obedecendo ao calendário e as orientações deixadas por 
Mestre Daniel. 
 
Sabemos que tem crescido o número de indivíduos que usam o Daime em 
diversos locais e maneiras pelo Brasil e o mundo afora. A nossa doutrina se 
originou aqui em Rio Branco, em uma pequena terra inicialmente emprestada 
ao Mestre Daniel, onde ainda está a sede em alvenaria que ele começou a 
construir em 1958. Não é de qualquer maneira que acrescentamos o número de 
filiados ao nosso centro. Temos critérios de responsabilidade, para que não 
venha a desabonar a seriedade da nossa doutrina. Os exemplos falam por si e 
estão para serem comprovados. 
 
Nos preocupamos com o nome que temos a zelar. Por isso, não nos 
interessa ter um número grande para mostrarmos. O nosso desejo é que os 
nossos irmãos possam seguir felizes, aprendendo a zelar pelo bom nome da 
doutrina deixada pelo Mestre Daniel. 
 
Não estamos acima do bem e do mal, mas a nossa prática ritual com o uso do 
Daime, nunca contribuiu para a quase proibição dessa bebida em anos 
anteriores. Não somos e nunca fomos manchete de jornais, em escândalos 
envolvendo a venda e a mistura de Daime com substâncias proibidas ou com a 
deturpação das doutrinas deixadas pelo Mestre Daniel, Mestre Irineu e Mestre 
Gabriel. 
 
Recorro às autoridades aqui presentes neste Seminário: que tomem 
providências no sentido de identificar e impedir que pessoas continuem a 
praticar tantas irregularidades com o Daime. De forma irresponsável, vão 
iludindo a tantos, prejudicando o bom nome daqueles que há quase um século, 
de forma correta e equilibrada, fazem o bom uso dessa bebida sagrada. 
 
Não queremos mais servir de escudo para aqueles que se escondem atrás da 
Ayahuasca, dos nomes do Mestre Irineu, do Mestre Daniel e do Mestre Gabriel, 
para usarem substâncias proibidas por lei, para alcançarem objetivos escusos, 
deturpando e desvirtuando as doutrinas por eles implantadas sobre a terra. 



 

 
É por tudo isso que defendemos uma legislação que controle a extração e o 
transporte do cipó jagube, da folha rainha, bem como do Daime. Defendemos 
que a Justiça possa punir aqueles que disseminam o uso de drogas consorciadas 
ao Daime em nossa sociedade. 
 
Sabemos que este Seminário não tratará desta questão, mas se o cipó e a folha se 
extinguissem ou o Daime viesse a ser proibido por vias legais, os trabalhos do 
Mestre Daniel continuariam a existir em sua plenitude, com os ensinamento da 
doutrina cristã contidas em seu Hinário e o atendimento a todos que nos 
procuram em busca de assistência para os seus males físicos e espirituais. 
 
Represento aqui a casa fundada pelo Mestre Daniel em 1945, e nela, como já 
disse, preservamos a tradição que ele nos deixou. Somos o segundo centro mais 
antigo, com experiências de uso com o Daime. No entanto, em nenhum 
momento fomos consultados ou convidados a dar opinião ou idéia sobre a 
preparação desse Seminário, que pretende escolher membros de uma comissão, 
para discutir o sistema de moral que envolve o uso do Daime. Tema que 
ninguém conhece melhor do que homens e mulheres dos centros originários: 
Alto Santo, UDV e nós. 
 
Não sabemos de quem os senhores do CONAD receberam consultoria. Pelo 
visto, foi de pessoas que não conhecem a nossa realidade, a nossa história, 
desconhecem a nossa tradição e o valor do uso ritual dessa bebida, 
desconhecem muito mais o processo de proliferação de grupos que surgiram a 
partir dos centros raízes, que utilizam o Daime, que é uma das expressões mais 
fortes da cultura do Acre ao longo dos últimos 80 anos. 
 
Desprezaram também um longo trabalho que fizemos em torno da carta de 
princípios, contribuição essa organizada, por quem a mais de 30 anos se dedica 
ao estudo do fenômeno Ayahuasca, Profº Clodomir Monteiro da Silva, que tem 
transito livre nas mais importantes lideranças do Daime e do Vegetal. 
 
Desprezaram ainda o Mestre Juarez Xavier, dirigente do terceiro Centro com 
registro mais antigo na cidade de Rio Branco, que até a data de ontem, às 10:30 
da manhã, não tinha conhecimento e não foi se quer convidado a participar 
deste seminário. 
 
E os organizadores do Seminário, sem nos consultarem, decidiram que 
seria bom que disputássemos as poucas vagas entre nós, chamados da mesma 
linha. Somos Centros independentes, fundados por pessoas diferentes. Assim 
como o Mestre Raimundo Irineu Serra fundou apenas o Centro de Iluminação 
Cristã Luz Universal – Alto Santo, o Mestre Gabriel fundou a União do Vegetal, 
historicamente o Mestre Daniel fundou apenas o Centro Espírita e Culto de 
Oração "Casa de Jesus-Fonte de Luz". 
 



 

Quando Mestre Daniel desencarnou, em 1958, ele morava no terreno do 
nosso centro e havia iniciado a construção em alvenaria, da sede que ainda hoje 
existe e que foi apenas ampliada ao longo desses quase 48 anos de sua 
passagem. 
 
Nós não vamos concorrer com alguns centros com os quais mantemos um bom 
relacionamento (Chica Gabriel, Antônio Geraldo, Juarez Xavier) e outros tantos, 
por entender que esta forma de escolha despreza a tradição dos centros raízes: 
Alto Santo, UDV e nós, do Centro Espírita e Culto de Oração "Casa de Jesus-
Fonte de Luz". 
 
Embora mantenhamos uma relação amistosa com Antonio Geraldo Filho, dona 
Chica Gabriel e Juarez Xavier, não somos responsáveis uns pelos outros, muito 
menos sobre outros centros que surgiram recentemente, que sequer sabem algo 
sobre o Mestre Daniel e comercializam seus hinos na internet e usam o seu 
nome indevidamente. 
 
Por isso, tomamos a providência de legitimar a autoria dos hinos em seu nome 
e o registro dos Direitos Autorais em nome da casa que ele criou, o Centro 
Espírita e Culto de Oração "Casa de Jesus-Fonte de Luz". 
 
As obras de Mestre Daniel, que praticamos em nosso Centro, é anterior aos 
estudos realizados pelos cientistas e pesquisadores e a legitimidade dos 
resultados são comprovados nesses 60 anos. Temos experiências e o 
conhecimento para ser compartilhado, quando formos requisitados, o que não 
aconteceu, pois somos um dos centros construtores dessa história religiosa. 
 
Oponho-me aos critérios de escolha dos representantes dos centros 
religiosos usuários da Ayahuasca, determinado pelos organizadores desse 
Seminário e não colocarei o meu nome para concorrer a uma vaga, pelo fato de 
terem desconsiderado a experiência dos centros raízes (UDV, Alto Santo e nós), 
e por não querer representar pessoas ou grupos que nunca tiveram contato com 
a casa de Daniel. 
 
Portanto, não quero representar e nem ser representado por nenhum outro 
grupo definido pela comissão deste Seminário como sendo da "linha do Mestre 
Daniel". Represento e só posso falar dos trabalhos realizados na casa que ele 
fundou em 1945. 
 
Este manifesto foi elaborado a partir de uma decisão uniforme e consensual, 
dos centros oriundos da vertente de trabalho fundado pelo Mestre Daniel 
Pereira de Mattos. 
 
São essas as nossas considerações para os coordenadores deste evento, as 
autoridades aqui presentes e todos os participantes deste Seminário. 
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