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Encontro da 1ª Região
da Europa e Oceania

No período de 23 de maio a 10 de junho, o Mestre Geral Repre-
sentante, Paulo Afonso Amato Condé, acompanhado pelos Mes-
tres Edson Lodi (membro do Conselho da Representação Geral), 
Teodoro Irigaray (Mestre Assistente Geral) e Tadeo Feijão (Presi-
dente da Diretoria Geral), participou de extensa programação no 
Velho Continente.
 
Também estiveram presentes na viagem os Mestres Centrais da 
1ª Região da Europa e Oceania (Luiz Alberto Barreto), 1ª Região 
da América do Norte (Fábio Fortunato), da 11ª Região (Luiz Bon-
fim) e o Mestre Assistente Central da 1ª Região da Europa (Luiz 
Fernando Milanez).

No Núcleo Luz Boa (Portugal), o MGR dirigiu, no dia 24 de maio, 
uma Sessão com a presença de aproximadamente 200 pessoas 
(entre sócios da Região e visitantes). No dia seguinte, foi realiza-
do o Encontro com a presença de 90 membros da Direção e al-
guns visitantes.
 
Também no Núcleo Luz Boa, membros da Representação Geral 
conheceram o projeto de agrofloresta que está sendo implanta-
do no local. 

O Mestre Central da 1ª Região da Europa expressou sua gratidão 
pela presença do MGR e dos demais membros do Conage, des-
tacando que “é sempre uma renovação e fortalecimento para a 
Direção e irmandade sentir a atenção e o zelo da Direção Geral 
com a expansão internacional da UDV”. 

Representação Geral
presente na Europa
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“Uma oportunidade de alinharmos com 
a Direção da Região, apresentando as 
prioridades da União e levando a eles, 
sobretudo aos sócios da Europa, uma 
mensagem de esperança e confiança no 
Mestre, esclarecendo que a Represen-
tação Geral não tem medido esforços 
para avançar na regularização admin-
istrativa e sobretudo assegurar o forne-
cimento de Vegetal para as Sessões em 
Núcleos e DAVs lá estabelecidos.”  MGR

Inauguração do
Núcleo Valência

World Ayahuasca
Conference

No dia 29 de maio, em clima de festa, foi inaugurado o Núcleo Va-
lência, na cidade de Valência (Espanha), em Sessão dirigida pelo 
Mestre Geral Representante e com a presença de diversos mem-
bros do Conage e visitantes. Na oportunidade, o Mestre Jean 
Carlos Adriano da Costa recebeu a camisa de Mestre Represen-
tante do Núcleo.
 
O Mestre Central da 1ª Região da Europa disse que essa visita da 
Representação Geral certamente produzirá bons frutos, pois, além 
do Encontro da Região no Núcleo Luz Boa (Lisboa) e da Confe-
rência em Girona, foram visitados também os Núcleos Inmaculada 
Concepción (Madri), Sagrado Poder (Suíça) e a DAV de Milão.

Nos dias 31 de maio a 2 de junho foi realizada em Girona (Es-
panha) a III Conferência Internacional da Ayahuasca, com cerca 
de 1.400 inscritos, incluindo jornalistas de todo o mundo, além 
de uma destacada participação da União do Vegetal. Mais de 50 
membros da UDV de diversas regiões do Brasil, da Europa e dos 
EUA compareceram à Conferência. 
 
Além do Mestre Geral Representante, que falou sobre a experiên-
cia do Centro com ênfase no cultivo de nossas plantas sagradas, 
outros dez membros da UDV fizeram exposições sobre assuntos 
ligados ao protagonismo da União do Vegetal nas diversas áreas, 
e dois novos vídeos institucionais foram apresentados (detalhes 
dessa participação já estão no Blog da UDV – [ver site] e os víde-
os traduzidos para o português serão brevemente disponibiliza-
dos aos sócios).

“Nossa presença nesse evento foi impor-
tante e nos deu a dimensão do interesse 
internacional sobre a Hoasca. A UDV se 
manifestou em diversas mesas, sempre 
com um posicionamento firme em defesa 
do uso religioso da Hoasca, reafirmando 
que a consideramos como um Sacramen-
to que não deve ser objeto de comercia-
lização e deve ser usada exclusivamente 
em rituais religiosos.” MGR

Nos dias 10 e 11 de maio de 2019, nas sedes dos Núcleos João 
Lango Moura e Jardim Real, em Rio Branco-AC, aconteceu o En-
contro da Representação Geral e Diretoria Geral com o Corpo 
Instrutivo da 7ª Região. Mais de 300 pessoas participaram das 
atividades desenvolvidas nos dois dias. 
 
A programação foi iniciada na sexta, 10 de maio, no Núcleo João 
Lango Moura, com uma Sessão dirigida pelo Mestre Paulo Afon-
so aos Mestres dos cinco Núcleos de Rio Branco, de Plácido de 
Castro-AC, Epitaciolândia-AC e Extrema-RO. O Mestre Mário Fi-
lho, Mestre Assistente Geral, também esteve presente nessa Ses-
são e no Encontro do CI. 
 
No sábado, às 9h, membros da Diretoria Geral abordaram a es-
trutura organizacional da DG e seus projetos em desenvolvimen-
to, e a importância do planejamento na ações administrativas do 
Centro. Sendo também apresentada uma palestra sobre “A Vida 
e a Obra do Mestre Gabriel”, feita pelo M. Antonio de Pádua. Às 
20h, foi realizada uma Sessão com o Corpo Instrutivo dirigida 
pelo Mestre Geral Representante.
 
“Com este Encontro, estamos dando continuidade a uma progra-
mação iniciada no ano anterior, visando informar e fortalecer o 
Corpo Instrutivo nas Regiões. A presença da Representação Ge-
ral e da Diretoria Geral junto ao Corpo Instrutivo nas Regiões vem 
promovendo uma melhor comunicação e entendimento dos discí-
pulos dos objetivos da União do Vegetal e a melhor compreensão 
da grande dimensão que é esta União”, afirmou o MGR. 

No dia 15 de junho, foi realizado o 3º Encontro Internacional dos 
Coordenadores Regionais do Departamento de Memória e Comuni-
cação, no Núcleo Estrela da Manhã, em Camaçari-BA. O Encontro 
reuniu cerca de 80 participantes de Regiões do Brasil e do exterior.
 
O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé, des-
tacou na abertura do Encontro a importância do DMC como ins-
trumento para a preparação de dirigentes do Centro, pois cumpre 
a missão de manter viva a memória da origem da União, afirman-
do: “O DMC registra e permite o acesso a arquivos de maneira 
organizada e sistemática, sendo possível à irmandade conhecer 
momentos, entrevistas importantes e ouvir a Palavra do Mestre 
Gabriel e de Mestres da Origem”. 
 
O Presidente da Diretoria Geral ressaltou a qualidade do trabalho 
que o DMC vem produzindo e falou da necessidade de ampliar o 
compartilhamento dos conteúdos e do acervo com a irmandade. 
“Precisamos de técnica, recursos e aperfeiçoamento. A Faixa Adi-
cional vem permitindo os investimentos necessários para que o 
Departamento cumpra sua missão”, destacou.
 
As palestras mostraram os avanços na produção de conteúdos, 
na qualidade dos registros e no uso de tecnologias para seguran-
ça, catalogação e disponibilização do acervo para a irmandade. 
Também foi apresentado o trabalho de comunicação interna e 
externa para atender a irmandade e a sociedade em geral.

Encontro com o Corpo 
Instrutivo da 7ª Região

DMC reúne Diretoria e 
Coordenadores na Bahia

Mestre Geral Representante realiza palestra na 
Conferência da Ayahuasca | Foto: Jocimar Nastari

Plantio de árvores marcaram a visita da RG
ao Núcleo Luz Boa | DMC-N. Luz Boa

Participantes da Sessão de elevação do
Núcleo Valência | Foto: Daniel Arjones

“Nesse evento, 
promovemos o lan-
çamento do site de 
nossa Comissão 
Científica (http://
ciencia.udv.org.
br/) e os presen-
tes puderam co-
nhecer a seriedade 
de nosso trabalho 
nas mais diversas 

áreas, nos dando a convicção de que 
precisamos incentivar e apoiar a pro-
dução científica, ocupando internacio-
nalmente nosso espaço na defesa do 
uso responsável da Hoasca.”  M. Tadeo Feijão

“Nosso objetivo foi fortalecer o lugar do 
Coordenador, trazendo orientações para 
que eles possam sentir o valor e desem-
penhar suas funções da melhor maneira 
possível”, afirmou a Diretora do DMC-DG, C. Laura Casaca.

Tadeo Feijão, Presidente da DG, fala aos presentes
no Encontro | Foto: Jean Carlos

Encontro Internacional do DMC reúne Coordenadores 
Regionais em Salvador | DMC-Núcleo Estrela da Manhã
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