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União do Vegetal, 57 anos
Nosso melhor presente é a fidelidade
à doutrina e lealdade aos amigos
A União do Vegetal está inteirando 57 anos da sua recriação
neste 22 de julho e vem se expandindo de maneira organizada e
contínua, dentro dos princípios que o Mestre Gabriel traçou para
o seu roteiro.
O melhor presente que podemos oferecer à União do Vegetal é
nossa fidelidade à doutrina e aos ensinamentos do Mestre Gabriel, cuja fonte é a Ciência de Salomão. E também a lealdade aos
amigos e irmãos de fé nessa caminhada.

Paulo Afonso Amato Condé, Mestre Geral Representante. Foto de Bento Viana

Assista no Blog da UDV a mensagem do MGR em homenagem
aos 57 anos da União do Vegetal. Clique aqui: http://udv.org.br/

Encontros de Salvador e
Brasília completam ciclo de
Conaces no Brasil
Com os Encontros em Salvador e Brasília, a Representação Geral e a Diretoria Geral completam a agenda de Encontros com
os Conaces no Brasil, ficando ainda para outubro o Encontro do
Conace da 1ª Região da América do Norte.

Participantes do Encontro dos Conaces realizado em Camaçari. Foto de Luciano de Oliveira

Conaces da 4ª, 10ª e 11ª
se reúnem na Bahia, no
Núcleo Estrela da Manhã
Ainda antes do Encontro, na sexta, 29, o Mestre Paulo Afonso
Amato Condé, Mestre Geral Representante, dirigiu uma Sessão
da Direção para 300 pessoas, no Núcleo Estrela da Manhã, em
Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.
No dia 30 de junho, o Encontro dos Conaces da 4ª, 10ª e 11ª
Região, teve início pela manhã, com a prestação de contas da
UDV e apresentação detalhada dos projetos do Centro feita pelo
Presidente da Diretoria Geral, Mestre Tadeo Feijão, aos 103
Mestres presentes.
Na sequência, foi realizada uma Sessão do QM, dirigida pelo
MGR, que trouxe uma mensagem de firmeza, cooperação e amizade como linhas administrativas e doutrinárias das ações da
Representação Geral.

“Um momento de demonstração de amizade, fraternidade e união da Representação Geral com as 4ª, 10ª e 11ª Regiões,
nos fortalecendo e estruturando os trabalhos do Centro.”
Augusto Boureau, Mestre Central da 4ª Região

Conaces das 8ª, 12ª e 13ª Regiões reúnem-se em Brasília. Foto de Bento Viana

Conaces das 8ª, 12ª e
13ª Regiões reúnem-se
em Brasília
No dia 14 de julho, no Núcleo Gaspar, em Brasília, aconteceu o
Encontro dos Conaces das 8ª, 12ª e 13ª Regiões, com a presença de 122 Mestres. Mais uma oportunidade para a Representação
Geral e a Diretoria Geral exporem as prioridades da atual gestão,
prestando esclarecimentos a respeito de assuntos administrativos
e doutrinários do Centro, orientando e fortalecendo os Mestres,
os Mestres Representantes e os Conaces dessas Regiões.
O Presidente do Centro considera que a Representação Geral
e a Diretoria Geral, com essa série de Encontros, levaram uma
mensagem de prosperidade, participação e amizade, que deve
se expandir para toda a UDV.

“Esse é um trabalho importante no sentido
de preparar seus integrantes para o cumprimento das responsabilidades, além de
ser um momento para fortalecer e renovar
a amizade entre os Mestres das Regiões.”
Wladimir Fogagnoli, Mestre Central da 8ª Região

O MGR ressaltou que, com esse Encontro de Brasília, a Diretoria Geral e a Representação Geral concluíram essa série de Encontros dos Conaces no Brasil.

“Concluímos com o sentimento que nos
aproximamos mais dos dirigentes da União
do Vegetal para que possamos cumprir os
objetivos da União de maneira harmônica
e organizada. Desejamos na continuidade
desse mandato que possamos cada vez mais
nos preparar melhor para fazer o melhor
que podemos” disse o Mestre Geral Representante.

Representação Geral e
Conselho da Recordação
juntos na preservação
dos ensinos
No dia 13 de julho, a Representação Geral reuniu-se na Sede
Geral com membros do Conselho da Recordação e convidados.
Na Reunião e na Sessão foram tratados alguns assuntos que
serão apreciados pelo Conselho da Administração Geral (Conage) no próximo Encontro deste órgão, que acontecerá nos
dias 21 e 22 de setembro, no qual se incluem desde esclarecimentos sobre ensinos e normas do Centro até o planejamento de ações a serem desenvolvidas na comemoração dos
60 anos da UDV (2021) e no centenário de nascimento do
Mestre Gabriel (2022).
O Mestre Geral Representante agradeceu o esforço e a presença dos participantes, reafirmando contar com os conselhos dos
primeiros irmãos que integram o Conselho da Recordação, com
o propósito de trabalharem juntos na supervisão da transmissão
dos ensinos, para que o ritual das Sessões não fuja às normas e
tradições do Centro.

Integrantes da Representação Geral, membros do Conselho da Recordação
e convidados. Foto de Bento Viana
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