Comunicado ICEFLU –23 de Dezembro de 2020
Assunto: Posicionamento da ICEFLU sobre violência de gênero
Prezadas/os,
Conforme consta em nosso estatuto, a ICEFLU - Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota de
Melo é uma instituição de natureza civil, de caráter religioso e filantrópico que congrega em torno de 40 Igrejas no Brasil.
Organização de natureza não sectária, integra o grupo das chamadas religiões ayahuasqueiras brasileiras, com a finalidade de professar a fé e a caridade cristãs a todos os seres, independente de condição social e financeira, nacionalidade,
orientação sexual, gênero, raça, idade, crenças políticas e religiosas, sendo também apartidária.
Suas principais finalidades são o estudo, prática, conservação e expansão da doutrina espiritualista e de caridade espírita
do SANTO DAIME, fundada por Raimundo Irineu Serra e continuada por Sebastião Mota de Melo e Alfredo Gregório de
Melo, legítimo zelador oficial dessa linha espiritual-comunitária.
Cada vez mais buscamos difundir uma espiritualidade viva e socialmente engajada, com ações institucionais voltadas
para: a sustentabilidade e a ecologia, a vida comunitária, a saúde e a educação, a salvaguarda de nosso sacramento, a
preservação da nossa cultura e das nossas normas de ritual, bem como para a defesa da justiça social, da não-violência e
do respeito à diversidade, às diferenças e às minorias.
Sendo o Santo Daime a Doutrina da Virgem da Conceição, entregue ao Mestre Irineu pela Rainha da Floresta, e honrando
a trajetória das muitíssimas mulheres que contribuíram e contribuem decisivamente para a história de nossa instituição,
como nossa matriarca Madrinha Rita Gregório de Melo, vimos buscando reforçar o protagonismo feminino em nossa
instituição e criar medidas de combate a qualquer tipo de abuso ou violência contra as mulheres.
O EMFLORES – Encontro das Mulheres na Floresta, realizado desde 2007, é um fórum importante no movimento de integração entre mulheres daimistas de todo o Brasil, associadas à ICEFLU. Tem como base a valorização de potencialidades
do trabalho coletivo, estabelecimento de diálogos, ações e projetos socioculturais em prol do bem-estar comunitário e
ambiental, e a busca pela sustentabilidade através de trocas de experiências. É um espaço aberto a trocas de diversos
campos de saberes, artísticos, profissionais, terapêuticos e doutrinários.
O gravíssimo problema da violência contra a mulher na sociedade brasileira e o aumento do número de denúncias de
abusos têm sido preocupações levadas pelas mulheres daimistas nos últimos encontros. Em sintonia com nossos valores
de harmonia, amor, verdade e justiça, e contando com a força feminina e grupos de mulheres da doutrina, estamos dando
andamento, em diferentes estágios, a iniciativas e processos que visam à eqüidade de gênero, dentre as quais destacamos:

- O estabelecimento de um código de ética, a ser seguido por dirigentes, fardados e fardadas de centros associados à ICEFLU;
- A estruturação do Grupo de Acolhimento a Mulheres, composto em sua ampla maioria por fardadas, voltado para a
escuta ativa das demandas e reivindicações das mulheres associadas à instituição. Contato: acolhimento@iceflu.org;
- A criação da Ouvidoria Geral da ICEFLU, destinada a receber críticas, sugestões, denúncias e comunicações relacionadas
a temas sensíveis à comunidade daimista. Contato: ouvidoria@iceflu.org;
- Proposição de políticas afirmativas de eqüidade de gênero na instituição, visando a superação da cultura patriarcal, a
prevenção da violência sexual e a construção de um ambiente seguro e acolhedor.
Dito isso, esclarecemos que:
Os dirigentes religiosos ora acusados de violência sexual em processos judiciais NÃO fazem parte do quadro associativo
da nossa instituição;
A ICEFLU não se responsabiliza e não responde por denúncias sobre indivíduos ou instituições daimistas não associadas à
nossa organização. Porém, está atenta, se solidariza com as vítimas e se dá ao direito de não estabelecer qualquer tipo de
relação com indivíduos ou instituições denunciadas;
Diante de qualquer denúncia desta natureza que envolva associados ICEFLU, será aberta uma sindicância interna para
apuração dos fatos;
Salientamos que diante da gravidade do problema da violência contra a mulher, é fundamental que as vítimas encaminhem suas denúncias para as autoridades competentes, tais como delegacias de mulheres, centros femininos estaduais de
justiça, ou a Central de Atendimento à Mulher (número de telefone 180);
Repudiamos veementemente quaisquer atos racistas, discriminatórios, de violência de gênero e de abuso sexual, e manifestamos aqui nossa solidariedade a todas as vítimas, nos prontificando também a auxiliar as associadas à ICEFLU a encaminhar
suas denúncias às instâncias devidas. Prezamos pela diversidade e a postura inclusiva em nossas relações e nossos rituais, e
estamos abertos a dialogar fraternalmente com as pessoas que nos procurarem através de nossos canais oficiais, na esperança
e busca de uma Nova Dimensão, repleta de Harmonia, Amor, Verdade e Justiça para todos os seres.
Atenciosamente,
Conselho Superior Doutrinário / Conselho Administrativo / Grupo de Trabalho de Mulheres
Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal – Patrono Sebastião Mota de Melo

