
Acervo Literário sobre a Ayahuasca

Encontre aqui a relação de alguns dos livros e documentos impressos, e-books (livros eletrônicos) e outros 
meios de publicação digital. A maioria destas obras é encontrada nas próprias editoras ou nos Centros 
Ayahuasqueiros.

1 - REZA BRAVA     

Editora Scortecci

Autora:  Ana Vitória  Vieira Monteiro.  Dirige a Porta do Sol  -  Dramaturga e poetisa,  a autora despe-se 
literalmente, mostrando como mergulhou em seu inconsciente em outras dimensões além do tempo e do 
espaço e conta verdadeiramente o estilo xamânico de cura, anterior  à formação de grupos filosóficos, 
religiosos,  políticos.  Trata-se  de  uma  reconexão  consigo  mesma  através  da  natureza,  usando  os 
elementos da mãe Terra (terra, fogo, água e ar), tomando o sacramento - a Ayahuasca - revelando, assim, 
a origem do pensamento e suas possíveis distorções, indo em busca das matrizes originais,  perfeitas, 
imutáveis, puras, que chamamos de Deus.

http://www.scortecci.com.br/index.php

2 - O GUIA DA FLORESTA

Autor: Alex Polaris de Alvarenga
Editora Nova Era

Narra o encontro do ex-guerrilheiro com o Padrinho Sebastião, do Santo Daime, numa floresta repleta de 
mistérios, e como foi a sua iniciação espiritual.

 

3 -     DAIME  

Autor:  Wladimyr  Sena  -  possui  graduação  em  História  pela  Universidade  Federal  do  Acre  (1991), 
especialização em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná (1994) e mestrado em Antropologia 
Social pela Universidade Estadual de Campinas (1997). Tem experiência na área de História, com ênfase 
em  Teoria  e  Filosofia  da  História.  Atua  principalmente  nos  seguintes  temas:  Daime,  Cosmologia, 
Xamanismo, Espaço.
Editora da Unicamp

http://www.scortecci.com.br/index.php


4 - O USO RITUAL da AYAHUASCA
Autores: Beatriz Caiuby Labate, Wlademir Sena Araújo, Sandra Goulart

Editora Mercado de Letras

www.mercado-de-letras.com.br

5 - MARE NOSTRUM 
Autor: Fauzi Arap - O diretor teatral e escritor Fauzi Arap conta como experiências com LSD e estudos de 
Jung e de astrologia, e a Ayahuasca, o ajudaram a chegar mais perto de Deus.

Editora Senac

 

 

6 - SANTO DAIME
Autor: Gilberto Gregorim

Editora Ícone

7 - SANTO DAIME - CULTURA AMAZÔNICA

Autores: Marco Imperial, Vera Fróes - Durante dez anos, Vera Fróes desenvolveu pesquisa com plantas 
medicinais  e  mágico-rituais,  quando  conviveu  entre  índios  e  seringueiros  da  Floresta  Amazônica. 
Anualmente, ela promove o Encontro de Erveiros, Raizeiros e Rezadores do Céu do Mapiá - Acre.

Editora Suframa

8 - LIVRO DAS MIRAÇÕES
Autor: Alex Polaris Alverga

Editora Nova Era-Rocco

http://www.mercado-de-letras.com.br/


9 - A REINVENÇÃO DO USO DA AYAHUASCA - CENTROS URBANOS

Autora: Beatriz Caiuby Labate - faz uma instigante abordagem das modalidades contemporâneas do uso 
da ayahuasca no Brasil,  inclusive relata a experiência da Ayahuasca no teatro Oficina levado por Ana 
Vitória, dirigente da Porta do Sol

A antropóloga Beatriz Caiuby Labate é uma voz altiva e ativa no universo da pesquisa acadêmica brasileira 
sobre o uso das plantas de poder e, em especial, da ayahuasca

Editora Mercado das Letras

10 - EVANGELHO SEGUNDO SEBASTIÃO MOTTA
Autor: Alex Polaris de Alverga - Fundou uma Igreja e uma Comunidade na Serra da Mantiqueira, divisa do 
Rio de Janeiro com Minas Gerais. É membro do Conselho Doutrinário da Igreja do Mapiá, fez parte dos  
primeiros contingentes que foram atraídos,  no começo da década de 80,  pela experiência espiritual  e 
comunitária de Sebastião Motta, a quem conheceu ainda no Rio do Ouro, quando participou, juntamente 
com outros irmãos, da primeira comissão que foi estudar o uso ritual do Santo Daime.

Editora Nova Era

 

11 - CONTOS DA LUA BRANCA

Autor:  Florestan J. Maia Neto

Editora Governo do Acre

12 - RAIMUNDO IRINEU SERRA

Autor: Zerivan de Oliveira
Editora Tupiniquin

 

13 - O PODER DO SANTO DAIME
Autora: Armeide Bandeira Cemin

Editora Terceira Ordem

O livro faz uma etnografia de um grupo daimista ligado ao que se poderia denominar genericamente de 
Alto Santo, em Porto Velho, Rondônia, umas das vertentes mais antigas e ortodoxas do Santo Daime.



14 - BENÇA PADRINHO
Autor: Lúcio Mortimer

Narra a vida do nosso Padrinho Sebastião Motta Melo por alguém que conviveu diretamente 
com ele e sua missão. Foi um dos primeiros mochileiros e hippies que resolveram morar 
com o Padrinho no tempo da Colônia Cinco Mil, ainda na década de 70.

15 - NAVEGANDO SOBRE AS ONDAS DO DAIME  
Editora da Unicamp

Autor: Wladimyr Sena Araújo

A obra consiste na primeira etnografia realizada no Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte 
de Luz,  conhecido popularmente como Barquinha.  O livro,  fruto de uma Dissertação de Mestrado em 
Antropologia  Social  defendida  na  Unicamp em 1997,  demonstra  como foi  constituída  esta  religião,  a 
cosmologia  do  grupo  e,  finalmente,  os  rituais  apresentados  pelos  adeptos.  A relação  entre  história, 
cosmologia e rituais se dá através da interpretação do espaço pelos praticantes.

 

16 - BUSCA DO GRAAL BRASILEIRO
Autor:  Bolsanello, Débora Pereira

Editora Bertrand Brasil

www.bertrandbrasil.com.br

O Santo Daime tem sido divulgado pela mídia e se tornou fato polêmico. Com a profundidade de quem 
participa dos rituais, a autora oferece sua visão do significado espiritual do chá sagrado dentro dos moldes 
daquele grupo espiritual.

17 - CENTRO LIVRE: ECLETISMO CULTURAL NO SANTO DAIME
Editora All Print

Autores: Carolina Arruda, Fernanda Lapietra, Ricardo Jesus Santana

O livro-reportagem foi composto por três estudantes de jornalismo, que viajaram à Floresta Nacional do 
Purus para registrar essa autêntica manifestação religiosa, em cumprimento aos trabalhos de conclusão de 
curso da Universidade Metodista de São Paulo. A história está dividida em três partes.

http://www.allprinteditora.com.br/

http://www.allprinteditora.com.br/


18 - GUIADO PELA LUA

Editora Brasiliense

Autor: Edward MacRae
Resultado de um trabalho de campo de muitos anos junto aos grupos religiosos do 
Santo  Daime,  com diversas  viagens  do  autor  à  Amazônia  e  ao  Céu do  Mapiá  onde  está  sediada  a 
comunidade mais importante do Santo Daime, este livro pioneiro foi um dos primeiros a constituir o campo 
de estudos antropológicos sobre os usos religiosos da ayahuasca e a influência do xamanismo amazônico 
na cultura brasileira.

http://www.editorabrasiliense.com.br/

19 - A “LUA BRANCA” de Seu Tupinambá e de Mestre Irineu
Autora: Maria Beatriz Lisboa Guimarães.

Tese de mestrado em Ciências Sociais, UFRJ - Estudo de caso de um terreiro de umbanda do Rio de 
Janeiro.

20 - RAÍZES CULTURAIS DO SANTO DAIME
Editora da USP

Autora: Sandra Lúcia Goulart. Tese de Mestrado em Antropologia Social, USP.

21 - O IMPÉRIO DE JURAMIDAM NAS BATALHAS DO ASTRAL
Editora da PUC

Autor: Walter Dias Jr..

Tese de Mestrado em Antropologia, PUC-SP - uma cartografia do imaginário no culto do Santo Daime.

22 - EU VENHO DA FLORESTA
Autor: Alberto Groismam

Editora da UFSC

Um Estudo Sobre o Contexto Simbólico do Uso do Santo Daime

23 - MINHA VIAGEM ao CENTRO do DAIME

Autora: Marci Oliveira 

Editora SARAIVA

http://www.editorabrasiliense.com.br/


24 - YAJÉ

Autor: Jimmy Weiskopf    

Editora Independent Pub Group

Este libro es el  testimonio de una vivencia real  con yajé,  la planta sagrada de los 
indígenas de la Amazonia, mundialmente conocida por sus poderes curativos y visionarios. Durante más 
de  una  década,  su  autor,  Jimmy Weiskopf,  ha  tomado yajé  con  destacados  chamanes  indígenas  en 
Colombia, además de explorar sus usos en Perú y Brasil

25 - O SANTO DAIME
Autor: Alberto GROISMAN

Editora da UFSC

Notas Sobre a “Luz Xamânica” da Rainha da Floresta 

26- O RETORNO À CULTURA ARCAICA

Autor: Terence Mckenna"s    

Editora Record

Tradução Roberto Raposo

27 - REGRESSÃO EM ALGUM LUGAR DO PASSADO
Autor: Carlos Lopes

Editora All Print

O livro fala de um tema envolvente, na medida que revela fatos marcantes acontecidos em nossas vidas 
passadas, que de alguma forma ficaram registrados em nosso subconsciente.

O personagem deste livro, um homem comum, com uma vida comum, é submetido a uma terrível tragédia 
com absurdas coincidências e para encontrar todas as respostas que procura, ele acaba fazendo uma 
Regressão. E ao fazê-la, ele utiliza-se de métodos não tradicionais ao contar com a ajuda e orientação de 
um "Xamã", que aprendeu na Amazônia os ensinamentos do Santo Daime.

28 - QUEDA LIVRE     

Autor: Otávio Frias Filho
Editora Companhia das Letras

O jornalista, a convite do cartunista Glauco, relata uma viagem ao coração da selva amazônica, onde Frias 
experimenta o chá do Santo Daime durante uma cerimônia dessa religião genuinamente nacional, que 
combina catolicismo e esoterismo nos poderes místicos da natureza.

http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=1959532&ST=SR


29 - OASKA: A REVELAÇÃO DO SENTIDO DA VIDA
Autora: Wânia Milanez

Editora Sama

30 - OASKA: O EVANGELHO DA ROSA   
Autora: Wânia Milanez

Sama Editora

1987 - 7ª edição. - Obra pioneira e fundamental sobre a União do Vegetal, é recomendada a todos que 
almejam conhecer a Ordem. Traz esclarecimentos sobre as origens da União do Vegetal, sua organização 
interna, o preparo do chá, seu ritual e seus efeitos no espírito humano. Contém ainda uma exposição 
básica  da  doutrina  e  de  seus  princípios  éticos,  relatos  de  pessoas  que  testemunham  os  benefícios 
espirituais da Oaska e uma entrevista com o Mestre Geral da União, Joaquim José de Andrade Neto.

31 - MISTÉRIOS E ENCANTOS DA OASKA  
Autora: Daniele Rodrigues entrevista o Mestre da União do Vegetal.

Editora Sama

1898 – 4ª edição. O livro é fruto de uma entrevista realizada pela atriz e apresentadora Daniele Rodrigues 
com o Mestre Geral da União do Vegetal, Joaquim José de Andrade Neto, o qual através da abordagem de 
questões que normalmente inquietam o homem (como o sentido da existência, a morte, o sofrimento, a 
culpa e outras), revela a Oaska como instrumento de autoconhecimento e lucidez espiritual. A obra ainda 
traz  esclarecimentos  sobre  assuntos  atuais,  como  proliferação  de  seitas,  política,  sexualidade  e 
psicoterapia.

32 - ANUÁRIO CULTURAL HUMANUS I, III E V

Editora Sama Multimídia Educação e Arte.

33 - OASKA: O MISTERIOSO CHÁ DA AMAZÔNIA – RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Organizadora: Wânia Milanez

Editora Sama

2003 - 2 ª edição. Este livro reúne depoimentos de pessoas de diversas áreas profissionais, 
com idades variadas e de classes sociais diferentes, que encontraram no chá Oaska uma 
possibilidade real de transformação para suas vidas.



34 - UM CONTO DE TOLSTOI À LUZ DA OASKA
Autor: Joaquim José de Andrade Neto

Editora Sama

1999 – 5ª edição. O conto "Ivan, o Imbecil", do renomado e brilhante autor russo Léon Tolstoi, 
é interpretado pelo Mestre da União do Vegetal, Joaquim José de Andrade Neto, à luz dos 
ensinamentos trazidos pela Oaska. "Não há como compreender Ivan senão como o novo Adão, o homem 
representativo de uma nova era que deve surgir para a humanidade. Por isso mesmo, o conto foi escolhido 
como arquétipo de comportamento dos que fazem da aprendizagem espiritual a meta máxima de suas 
vidas. Não há como galgar os degraus da evolução sem vivenciar o estado de espírito representado por 
Ivan." Mestre Joaquim José de Andrade Neto.

35 - MEU AMIGO, O DIABO
Autor: Joaquim José de Andrade Neto

Editora Sama
2001 – 4ª edição

36 - UM APÓLOGO DE SÓCRATES À LUZ DA OASKA
Autor: Joaquim José de Andrade Neto

Editora Sama

2003 – 2ª edição

37- O ZEN E A OASKA     

Autor:  Joaquim José de Andrade Neto   
  

38 - AYAHUASCA - ALUCINÓGENOS, CONSCIÊNCIA E O ESPÍRITO DA NATUREZA     
Autor: Ralph Metzner 

Editora GRYPHUS
 

Ayahuasca é uma beberagem de plantas amazônicas que vem sendo usada com propósitos 
de cura e de oráculo através dos séculos, tanto pelos índios xamãs como pelos mestiços do Brasil, do 
Peru, da Colômbia e do Equador. Em 'Ayahuasca - alucinógeno, consciência e o espírito da natureza', 
Ralph Metzner busca desmistificar a associação que a sociedade ocidental faz entre Ayahuasca e fatores 
negativos à saúde humana. Muitos médicos e psicólogos do Ocidente descobriram que estas substâncias 
podem levar  o ser  humano para uma dimensão espiritual  de consciência,  com experiências  místicas, 
diferentes do misticismo religioso clássico.

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=123311&tipo_pesq=editora&neditora=4055&refino=2&sid=2016272519828448998838981&k5=3482DFC0&uid=


39 - VIAGENS AO JUÁ
Autor: Padrinho Alfredo

Editor - Ecovila Rainha da Floresta de Caxias do Sul
Narra as duas primeiras viagens que realizou para reencontrar seus familiares na região amazônica do 
Juruá. Um cordel carregado de emoção e lembranças de uma terra que o autor deixou para trás quando 
tinha sete anos. Nesta obra o autor mostra que além de líder comunitário e espiritual é um grande poeta e 
amante da natureza.

40 - PADRINHO SEBASTIÃO – BIOGRAFIA VERSEJADA

Autor: Padrinho Alfredo
Editora Ecovila Rainha da Floresta de Caxias do Sul

Cordel narrando a saga do seringueiro amazonense Sebastião Mota de Melo. O livro apresenta linguagem 
e ilustrações simples, que combinam com o clima de infância que o autor consegue passar ao lembrar os 
momentos da história de seu pai, começando pelo seu nascimento em 7 de outubro de 1920.

41- O "LIVRO SAGRADO" DO SANTO DAIME

Autora: Arneide Bandeira Cemin 

Este artigo interpreta parcialmente os símbolos que compõem o imaginário do "Cruzeiro", "Livro Sagrado" 
da religião daimista.

42 - TODAS AS VEZES QUE DISSEMOS ADEUS

Autor: Kaka Werá Jeeupé - Relata sobre a dança sagrada no Vale do Anhagabaú em São Paulo a pedido 
de seus ancestrais (os Tamãi) como sinal de pedido de perdão aos males causados pelos conquistadores. 
Quando chegou na cidade, encontrou com Ana Vitoria Vieira Monteiro, que o ajudou a realizá-lo, e dali  
para frente suas vidas mudaram radicalmente.

Editora ÍCONE

43 - RELIGIÕES AYAHUASQUEIRAS   

Autora: Beatriz Caiby Labate - Isabel Santana de Rose - Rafael Guimarães Dos Santos

Trata-se de um balanço bibliográfico

Editora Mercado das Letras

 

http://bp3.blogger.com/_qb0TC4XdLRw/RxNAthqYEmI/AAAAAAAAAUc/H4nB8FHA-NQ/s200/LivroSebastiaoCordelWeb2007.jpg


   44 - ABC DO SANTO DAIME  

Autora:  Maria Betânia Barbosa Albuquerque

Editora EDUEPA

 

45 -     RELIGIÃO SANTO DAIME  

46 - CENTRO LIVRE

Fonte:  http://www.portadosol.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=209:acervo-liter%C3%A1rio-
sobre-a-ayahuasca&Itemid=188&lang=cs

http://www.portadosol.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=209:acervo-liter%C3%A1rio-sobre-a-ayahuasca&Itemid=188&lang=cs
http://www.portadosol.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=209:acervo-liter%C3%A1rio-sobre-a-ayahuasca&Itemid=188&lang=cs
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