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O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé, o
Mestre Representante na Sede Geral, Edison Luis Guedes Neves,
e o Presidente da Sede Geral, Francisco do Bomfim Salgueiro
Feyer, agradecem ao Mestre Representante, Rodrigo Polignano,
e a toda a irmandade do Núcleo Samaúma, pelo Preparo conjunto
realizado nos dias 9, 10 e 11 de agosto:

“Ao Mestre Representante, Rodrigo Polignano, Mestres e 
Conselheiros(as) e sua valorosa irmandade, somos gratos 
pelo carinho e cuidado com que a irmandade da Sede Geral 
foi acolhida, de braços abertos, nesse Núcleo Samaúma, e 
comungando de um bem precioso, neste grande mutirão – o 
Preparo do Chá Misterioso, legado de nosso amado Mestre. 
Que no decorrer dos dias, caros irmãos e amigos, mantenha-
mos a disposição de nutrir esta Casa de Fraternidade, sempre 
a serviço do Rei, abrigando corações que venham sinalizan-
do em suas vidas a grande virtude do servir. Ao continuarmos 
merecedores das bênçãos de nosso Grande Mestre Gabriel, 
renovamos nossos votos de Luz, Paz e Amor.”
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Apoio dos Núcleos é fundamental 
para a Sede Geral

Encontros com o Corpo 
Instrutivo continuam

O Mestre Geral Representante agradeceu também ao Núcleo 
Breuzim (Cuiabá), que também realizou recentemente um Pre-
paro enviando o Vegetal para a Sede Geral. E, da mesma forma, 
aos Núcleos Cruzeiro do Sul e Jordão, que doaram Mariri e Cha-
crona, bem como a outros Núcleos que também têm contribuído 
com Vegetal para a Sede Geral.

Mais dois encontros foram realizados com o Corpo Instrutivo, 
com discípulos das 6a e 2a Regiões.

“Esse apoio de diversos Núcleos é fundamental 
para os trabalhos da Sede Geral e da Repre-
sentação Geral pois, além da nossa irmandade, 
atendemos diversos encontros e momentos em 
que temos Sessões com muitos visitantes. Tam-
bém somos muito gratos à colaboração e ami-
zade que temos encontrado em toda a União 
com os trabalhos da Diretoria Geral e da Re-
presentação Geral. Que possamos continuar 
nos unindo cada vez mais com o pensamento 
no Mestre Gabriel, o verdadeiro Pastor deste 
Grande Rebanho de Paz.” (MGR)

As atividades no Núcleo Mestre Ramos, em Ariquemes (RO), ini-
ciaram-se na noite de 26 de julho com uma Sessão da Direção, 
que contou com a presença de 104 Mestres e Conselheiros(as).
No dia seguinte, foi realizada uma apresentação da Diretoria Ge-
ral, seguida por uma Sessão de Caráter Instrutivo, com a presen-
ça de 161 irmãos, dirigida pelo Mestre Assistente Geral Teodoro 
Irigaray, e que contou com a participação também do Mestre As-
sistente Geral Mário Filho.

O Mestre Central da 6a Região, Francisco de Assis da Silva, disse 
que o encontro proporcionou um aprendizado importante na for-
mação de dirigentes:

No dia 24 de agosto, em Manaus, a Diretoria Geral realizou o I En-
contro do Corpo Instrutivo da 2ª Região, no Núcleo Princesa Sama.

A programação, que contou com a presença de 550 sócios do 
Corpo Instrutivo, teve início com a apresentação do Mestre Iber 
Pancrácio, Gerente do Escritório da DG, sobre a estrutura organi-
zacional da UDV e as principais linhas de trabalho desenvolvidas.
Em seguida, o Presidente da Diretoria Geral, Mestre Tadeo Fei-
jão, apresentou os principais projetos desenvolvidos no triênio e 
destacou a importância da Faixa Adicional como forma de cons-
trução e expansão da UDV:

No período da tarde, o Mestre Representante do Núcleo Fortale-
za (11ª Região), Antônio de Pádua, apresentou a palestra “Mestre 
Gabriel: Vida e Obra”, como forma de trazer mais conhecimentos 
para os discípulos do Corpo Instrutivo, contribuindo, assim, para o 
trabalho de formação de dirigentes do Centro.

Para o Mestre Assistente Geral Teodoro Irigaray, os Encontros com 
o Corpo Instrutivo visam aproximá-los da Direção Geral da UDV:

Às 20h, foi realizada uma Sessão de Caráter Instrutivo, que contou 
com a participação de 660 discípulos. O Mestre Central da 2ª Re-
gião, Mestre Mauro Allen, expressou sua gratidão pelo encontro:

Ariquemes-RO, Núcleo Mestre Ramos

Manaus-AM, Núcleo Princesa Sama

Preparo no Samaúma: amizade sincera e amor ao próximo. | Foto: Julio Trazzi 

Mariri florando. | Foto: Rodrigo Polignano

“Este encontro deixou um resultado positivo 
para esta Região, onde o Corpo Instrutivo pode 
ver mais de perto a atuação da Diretoria Geral 
junto com a Representação Geral, incentivan-
do a participação dos irmãos nos trabalhos em 
prol do crescimento desta grande Obra”.

“A Faixa Adicional é uma oportunidade para 
todas as pessoas participarem da construção de 
um novo tempo e de uma nova sociedade. Eu não 
acho que a Faixa Adicional seja arrecadação de 
recursos para objetivos específicos. Eu acho que 
ela permite ampliar fronteiras, ampliar visões. 
Permite a participação das pessoas”.

“A 2ª Região tem uma importância especial na 
história e na expansão da União, por isso a par-
ticipação de um número expressivo de discípulos 
oferece a oportunidade a todos de esclarecerem 
suas dúvidas e se integrarem às iniciativas em 
prol da causa geral do Centro”.

“Este encontro deixou para nós um legado de 
bons conhecimentos, que certamente nos propor-
cionarão um maior fortalecimento espiritual e 
uma consciência mais clara para a importância 
de nossa missão nesta Sagrada União”.

Encontro incentiva a participação dos irmãos do Corpo Instrutivo 
nos trabalhos do Centro. | Foto: José Marcos Silva Oliveira

Em Manaus, a participação de 550 discípulos 
do Corpo Instrutivo. | Foto: DMC 2ª Região
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