
Renovação e esperança nos 
Encontros internacionais
Concluindo os Encontros dos Conaces promovidos neste ano, 
a Representação Geral levou sua palavra de união e fortaleci-
mento às Regiões internacionais, reunindo em Santa Fé, nos 
Estados Unidos, o Quadro de Mestres da 1a Região da América 
do Norte e em Madrid, na Espanha, a Direção da 1a Região da 
Europa e Oceania.

O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé, dis-
se que esses encontros em âmbito internacional visaram, sobre-
tudo, fortalecer nossos dirigentes, que puderam conhecer me-
lhor os trabalhos da Diretoria Geral e da Representação Geral, 
que seguem à disposição para auxiliar e apoiar essas Regiões 
em suas necessidades.

O Mestre Josė Carlos Garcia, Mestre Assistente Geral responsá-
vel pela supervisão dos trabalhos no âmbito internacional, consi-
derou muito importante a presença de membros da Representa-
ção Geral. “Foram Encontros bem produtivos, alinhando mais a 
Representação Geral com as Regiões internacionais, num clima 
de harmonia e paz”.
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Amizade e fortalecimento   

Mestres presentes no Encontro do Conace realizado em 27/10/18.  
Foto de David Estrada – DMC-Santa Fé

Encontro do Conace realizado em 9/11/2018.
Foto do DMC do Núcleo Inmaculada Concepción

Irmandade do Núcleo Sagrada União, em Dallas EUA.
Foto do DMC do Núcleo Sagrada União

Participantes do Encontro do Corpo Instrutivo em Belém (PA). 
Foto do DMC do Núcleo Rei Canaã

Templo do Núcleo Luz Boa, Região Metropolitana de Lisboa - Portugal. 
Foto do DMC do Núcleo Luz Boa

O Encontro da Representação Geral e da Diretoria Geral com 
o Conace da 1a Região da América do Norte (abrangendo, nos 
Estados Unidos, sete Núcleos e uma DAV e, no Canadá, uma 
DAV) foi realizado no Núcleo Santa Fé, no dia 27 de outubro, 
oportunidade em que foram apresentados ao Conace da Região 
e membros da Direção presentes a prestação de contas, os pro-
jetos em desenvolvimento e as diretrizes da Diretoria Geral.  

Após a reunião administrativa, o Mestre Geral Representante di-
rigiu uma Sessão para o Quadro de Mestres da Região (41 Mes-
tres presentes), trazendo orientações e uma mensagem de ami-
zade e união, reforçando a linha administrativa e doutrinária que 
tem caracterizado os trabalhos desenvolvidos pela Representa-
ção Geral. No dia seguinte, foi realizada uma Sessão Instrutiva, 
com a presença de 145 irmãos.

Para o Mestre Central da 1a Região da América do Norte, Fabio 
Fortunato, foi um Encontro corrigindo rotas e apontando o rumo 
certo e seguro. “Luz e força a nos conduzir mais alto, caminhan-
do nas palavras do Mestre Geral Representante e dos Mestres 
da Representação Geral”.

O Encontro da 1a Região da Europa e Oceania, realizado no 
Núcleo Inmaculada Concepción, em Madrid, iniciou no dia 9 de 
novembro com uma Sessão do Quadro de Mestres. No dia se-
guinte, foi realizada uma reunião administrativa e uma Sessão 
da Direção, com a presença de 53 participantes. 

Além das apresentações feitas sobre os trabalhos da Diretoria 
Geral e orientações da Representação Geral, os participantes 
foram informados sobre as dificuldades criadas pela Receita 
Federal (Alfândega) do Brasil que está limitando as remessas de 
Vegetal à Europa. Foram esclarecidas as diversas providências 
que estão sendo tomadas visando garantir a regularidade das 
Sessões de Escala.

O Mestre Central da 1a Região da Europa e Oceania, Luiz Alber-
to Barreto, expressou sua confiança no Mestre Gabriel, afirman-
do que “com paciência e trabalho para cativar as autoridades 
venceremos todos os obstáculos. O Mestre continuará a iluminar 
este caminho da vitória”.

Como parte das atividades realizadas pelo Centro no âmbito 
internacional, foram inaugurados dois templos em imóveis de 
propriedade do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. O 
primeiro, no Núcleo Sagrada União (Dallas-EUA), no dia 20 de 
outubro, com a presença do Mestre Geral Representante e 100 
irmãos. No dia 17 de novembro foi a vez do Núcleo Luz Boa, 
na Região Metropolitana de Lisboa, em Portugal, inaugurar seu 
templo com a presença do Mestre Assistente Geral Teodoro Iri-
garay. Momentos de alegria que revelam a força da União e o 
cumprimento da palavra de nosso Mestre.

No dia 10 de novembro, realizou-se no Núcleo Rei Canaã, em 
Belém-Pará, o Encontro do Corpo Instrutivo da 14a Região, com 
a presença de 126 participantes. O Mestre Central da 14a Re-
gião, Keid Nolan Silva Souza, destacou que “o Encontro foi um 
momento de aprendizado, aprimoramento e oportunidade de vi-
venciar e olhar o Centro para além dos Núcleos e entender que 
somos partes responsáveis dessa grande Obra”.

O Presidente do Centro, Mestre Tadeo Feijão, considera que 
a “Representação Geral e a Diretoria Geral levaram uma men-
sagem de amizade, participação e prosperidade aos presentes 
nesse Encontro”. O Mestre Geral Representante agradeceu o 
esforço e a presença dos participantes, “que puderam vivenciar 
momentos ricos de aprendizado”.

União e Confiança
no Mestre Gabriel

Dois templos inaugurados 
no âmbito internacional

Encontro do Corpo
Instrutivo em Belém
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