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Mensagem do Mestre
Geral Representante
Que o amor do Menino Jesus esteja presente no coração de cada 
um durante este ano de 2019 e possa se transformar em boas pala-
vras e, principalmente, em belos exemplos. Que a força do perdão 
esteja também presente em todos os corações e todos os lares.

Que Deus abençoe a todos e que tenhamos
um ano de renovação e paz!

M. Paulo Afonso Amato Condé
Mestre Geral Representante

“Alinhar-se com o pensamento da 
Representação Geral é importantíssimo na 
Preparação de Dirigentes, nesse sentido 
a Direção foi convidada a participar de 
uma das Sessões. Nossa alegria e gratidão 
pelos bons ensinamentos e orientações 
espirituais transmitidos de forma clara 
e amiga. Esses Encontros foram bem 
proveitosos e fortalecedores para toda a 
Direção da 11ª Região”, reforçou o Mestre 
Central, M. Luiz Martins Bomfim Filho.

Assista ao vídeo “Nascimento do Menino Jesus”, a mensagem de Natal do 

Centro publicada no Blog da UDV. Clique aqui ou acesse o endereço

 http://udv.org.br/blog/nascimento-de-jesus-mensagem-da-uniao-do-vegetal/

Encontro do Conace
em Fortaleza 

Mestres integrantes do Conace e convidados juntamente com o MGR, Paulo Afonso, 
e o Presidente da DG, M. Tadeo. Foto: DMC | 11ª Região. 

O Conace – Conselho de Administração Central da 11ª Região, reu-
niu-se nos dias 23 e 24 de novembro passado, no N. Tucunacá, com 
a presença do Mestre Geral Representante, M. Paulo Afonso Amato 
Condé. No primeiro dia do Encontro, foi realizada a sessão do Cona-
ce, que contou com a participação de alguns Mestres convidados.

Na manhã do dia 24, houve uma reunião da Administração Central 
da 11ª Região, quando foram informadas as principais realizações 
dos Departamentos de Plantio e Meio Ambiente, Beneficência e 
Orientação Espiritual com Crianças e Jovens ao longo do ano pas-
sado. A reunião foi coordenada pelo M. Antônio Barros, do N. Mes-
tre Adamir, Coordenador Regional da Diretoria Geral.

À tarde, M. Paulo Afonso dirigiu uma Sessão da Direção, com a 
participação de 222 pessoas, Mestres e Conselheiros de todos 
os Núcleos da Região. Nessa oportunidade foram esclarecidas 
algumas deliberações recentes do Conage – Conselho de Admi-
nistração Geral.

“Esses momentos de contato da Representação Geral com as 
Regiões são importantes, tanto para a gente transmitir algumas 
coisas do nosso pensamento quanto para ouvir, conversar e en-
tender como está a Região. Eu me senti feliz nesse Encontro e 
satisfeito de ver a Região bem organizada e bem conduzida”,  
disse o Mestre Geral Representante.

A presença do Mestre Geral Representante no Conace da 11ª 
Região, nos dias 23 e 24 de novembro, no N. Tucunacá, também 
mobilizou os jovens que realizaram uma roda de conversa com o 
M. Paulo Afonso.

De forma descontraída, ele respondeu as perguntas e comparti-
lhou com todos algumas de suas histórias e experiências de vida. 
Foi um momento leve e proveitoso para todos os presentes. 

M. Paulo Afonso
interage com jovens
em roda de conversa

Sessão da Direção em Recife (PE) - Foto: Fábio Felicato.

Com a presença do Mestre Central, seus Assistentes e 11 Mes-
tres Representantes, o Mestre Geral Representante dirigiu Ses-
são para 160 membros do QM e CDC da Região, no N. Mãe 
Gloriosa (Recife-PE). No dia seguinte, esteve no N. Pau D`arco 
(Caruaru-PE), onde dirigiu Sessão de Escala com a presença de 
aproximadamente 400 sócios dos Núcleos Pau D’arco, Mouraiá 
e São José.    

O Mestre Central Gilvan Barreto considerou de grande importân-
cia a visita, pois “o Mestre Geral Representante esclareceu as 
dúvidas que tivemos nas recentes decisões, além de fortalecer 
nossa amizade. Para todos os presentes foi uma oportunidade 
para conhecê-lo melhor, e apoiar, sua forma de dirigir e adminis-
trar nossa Sagrada UDV”. 

MGR dirige Sessões
em Recife e Caruaru

Nos dias 15 e 16 de dezembro, foi iniciada a implantação do 1º 
Banco de Matrizes em Rede no N. Jardim da Realeza, em Santa 
Luzia-AC (próximo a Cruzeiro do Sul-AC). A estruturação do Ban-
co de Matrizes em Rede objetiva formar um banco genético com 
diversidade de Mariri e Chacrona nativos a serem conservados 
em Núcleos da UDV, com o apoio e supervisão da Diretoria Geral. 

O projeto busca garantir para gerações futuras a manutenção da 
qualidade de nossas Plantas Sagradas o mais aproximado possí-
vel do que temos hoje em nossos plantios e na floresta nativa.

O Presidente do Departamento de Plantio e Meio Ambiente, M. 
Reinaldo Pereira, destacou a alta relevância do projeto do Banco 
de Matrizes para atender a expansão da União do Vegetal: “Pode-
mos afirmar que a implantação desse primeiro Banco é um marco 
na história do Centro e uma importante conquista de todos que 
estão se dedicando a mais essa jornada vitoriosa”. 

Outros dois Bancos de Matrizes serão instalados, no primeiro se-
mestre de 2019, um em Ouro Preto do Oeste-RO e outro em São 
João do Baliza-RR.

A preservação do tesouro 
no Jardim da Realeza

O Núcleo Luz Boa fica na Região Metropolitana de Lisboa e não em 
Sintra, como foi informado na edição anterior do Em Tempo Real. 
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Acompanhado do Mestre Assistente Geral, M. Mário Filho, pe-
los Mestres Centrais da 1a e 15a Regiões e por sua companheira 
Conselheira Léa Maria D’Antonino Alves Condé, o Mestre Geral 
Representante, M. Paulo Afonso Amato Condé, participou de in-
tensa programação, que iniciou no dia 7 de dezembro, com a visi-
ta a um reinado de Mariri, na floresta de Colorado do Oeste-RO.

No mesmo dia, ele dirigiu uma Sessão para cerca de 200 só-
cios no N. Sereno de Luz, em Vilhena-RO. No dia seguinte, em 
Cacoal-RO, foi realizada uma roda de conversa com membros 
da Direção, onde o Mestre Geral Representante trouxe orienta-
ções sobre diversos assuntos e departamentos, entre os quais, 
o Plantio de Mariri e Chacrona, ações da Orientação Espiritual
com Crianças e Jovens, Segurança nos trabalhos do Centro e
Preparação de Dirigentes. Nessa noite foi realizada uma sessão
para a Direção com 112 presentes.

No dia 9 de dezembro, uma Sessão Extra foi realizada no N. 
Mestre Manoel Bento (Rolim de Moura - RO) com a participação 
de aproximadamente 320 pessoas.

“Gratidão e alegria são palavras que expressam o sentimento 
da Direção pelos momentos tão especiais de fortalecimento que 
vivenciamos” afirmou o Mestre Central da 15a Região, M. Eldo 
Rodrigues de Oliveira, que observou “a força da amizade cres-
cendo cada vez mais no seio da União”.

O M. Paulo Afonso expressou seu contentamento com essa pro-
gramação, sobretudo “por encontrar uma região pacificada e bus-
cando o trabalho da União com amizade e consideração com to-
dos. Eu me senti muito bem entre vocês e espero estar novamente 
presente nessa região, que conheci logo que cheguei à União e da 
qual guardo muitos momentos importantes da minha caminhada”

Mestre Geral Representante 
visita 15ª Região

Roda de Conversa com membros da Direção em Cacoal - Foto: Elizio Rodrigues
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