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Em Manaus, Sessões da Administração 
Central da 2ª Região e Quadro de Sócios

A Representação Geral vem se fazendo presente nas Regiões, 
apoiando os Conaces e as irmandades, fortalecendo o cumpri-
mento das diretrizes e dos Princípios da União do Vegetal. 

Nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2019, o Mestre Geral Represen-
tante, Paulo Afonso Amato Condé, visitou a 2ª Região, acompanha-
do de sua esposa, Conselheira Léa Condé. A programação iniciou 
com uma Sessão dirigida para os sócios no Núcleo Jardim do Nor-
te, com a presença de 650 pessoas.

No dia 21, após o almoço, dezenas de jovens dos Núcleos da Re-
gião tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto o MGR, 
com a realização de uma roda de conversa no Núcleo Princesa 
Sama. À noite, aconteceu uma Sessão para o Quadro de Mestres 
da Região, também dirigida pelo Mestre Geral Representante, com 
a presença de 72 Mestres, no Núcleo Tiuaco. Estavam presentes 
também o Mestre Assistente Geral Roberto Evangelista, o Mestre 
Central da 2ª Região, Mauro Allen Bezerra, os Mestres Assistentes 
Centrais e os Mestres Representantes dos Núcleos da Região.

O Mestre Geral Representante destacou a importância histórica da 
2ª Região para a União do Vegetal: 

O Mestre Central da 2ª Região, Mauro Allen Bezerra, também ex-
pressou sua gratidão por essa visita que fortaleceu a Direção: 

O Mestre Geral Representante expressou sua alegria e gratidão 
aos participantes, destacando que iniciou sua caminhada em Por-
to Velho e reconhece a importância da Região onde se situa a 
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“Todas as Regiões têm sua importância, mas a 2ª 
Região, assim como a 1ª Região, tem uma impor-
tância histórica muito grande para a União do 
Vegetal. Mestre Gabriel esteve presente algumas 
vezes aqui em Manaus, dirigindo e participan-
do de Sessões e deixando valiosos ensinamentos 
gravados. Temos também uma gratidão pelos pri-
meiros irmãos desta Região, que tanto se dedica-
ram pelo desenvolvimento e expansão da UDV”.

“A vinda do MGR à 2ª Região muito nos ale-
grou e foi bem importante para a Direção e, so-
bretudo, para os sócios e jovens desta Região, 
que tiveram a oportunidade de esclarecer suas 
dúvidas na Sessão aberta a todos e de conhecê-
-lo um pouco mais de perto, inclusive em uma 
conversa interativa e acolhedora, vendo que o 
Representante do Mestre Gabriel é ‘gente como 
a gente’ e sentindo que a Representação Geral 
está próxima de nós, seguindo os passos deixa-
dos pelo nosso Grande Guia na condução desta 
Obra Sagrada”. – palavras do M. Central. 

Em Porto Velho, Sessão da 
Administração Central da 1ª Região 
e Encontro do Corpo Instrutivo

Em Porto Velho, nos dias 28 e 29 de junho, foram realizados 
uma Sessão da Administração Central e também o I Encontro do 
Corpo Instrutivo da 1ª Região. Na Sessão da Administração Cen-
tral, realizada no Núcleo Mestre Gabriel, estiveram presentes 95 
Mestres, e no dia 29 pela manhã foi realizada no auditório da As-
sembleia Legislativa do Estado de Rondônia uma reunião admi-
nistrativa, com a participação de 230 sócios. Durante o Encontro, 
o Presidente da Diretoria Geral, Mestre Tadeo Feijão, apresentou 
os principais projetos que estão sendo desenvolvidos neste triê-
nio. Na noite do mesmo dia, foi realizada uma Sessão de Caráter 
Instrutivo, dirigida pelo MGR, no Núcleo Mestre Pequenina, com 
cerca de 500 participantes.

O Mestre Central da 1ª Região, Donizete da Silva, destacou a 
honra de ter a presença do MGR e do Presidente da DG no 1º 
Encontro do CI, o que, segundo ele, possibilitou trazer ao conhe-
cimento da irmandade o trabalho que é realizado pela Diretoria 
Geral por meio desses valorosos voluntários em prol da causa 
maior do Centro:

“Acreditamos que essa iniciativa trará bons 
frutos, no sentido de uma maior conscientiza-
ção da irmandade quanto ao apoio e à solida-
riedade que devemos ter enquanto membros 
dessa sociedade às ações realizadas pela DG 
em prol de toda essa organização, que a cada 
dia se faz mais necessária, pois a União está 
crescendo e com esse crescimento junto vem a 
responsabilidade de nós Caianinhos em zelar 
por essa obra.” 

“Para nós, é de grande importância ter o apoio 
da valorosa irmandade de Porto Velho às ações 
desenvolvidas pela Representação Geral, em 
conjunto com a Diretoria Geral. É nosso pro-
pósito fortalecer a União e dar continuidade ao 
trabalho de organização do Centro e cumpri-
mento à palavra do nosso Guia Espiritual” .

Realizou-se no dia 13 de julho o 37º Encontro da Direção da 13ª 
Região, no Núcleo Breuzim (Cuiabá-MT), com a presença do 
MGR Paulo Afonso, do Mestre Assistente Geral Teodoro Irigaray, 
além do Mestre Central, João Divino Duarte. Participaram desse 
encontro 186 membros da Direção e Representantes dos Núcleos 
da Região.

No dia anterior (12/7) foi também realizada uma Sessão Extra no 
Núcleo Arvoredo, com a presença de 347 participantes.

O Mestre Central reconheceu a importância da presença do MGR 
nesse encontro que, segundo ele, “foi realizado com o pensamen-
to de repassar orientações da Representação Geral e da Diretoria 
Geral a toda a Direção da 13ª Região, com transmissão dos ensi-
nos do Grande Mestre Gabriel para o nosso aprimoramento”.

Em Cuiabá, Encontro da Direção com 
o Mestre Geral Representante 

Visita do MGR à 2ª Região. Sessão no Núcleo Jardim 
do Norte. | Foto: Miguel Almeida e Daniel Azevedo.

Encontro do Corpo Instrutivo realizado na Assembleia 
Legislativa. | Foto: Isabel Almeida Reis

“Participar de um Encontro na 13ª Região, 
onde ocupei por dois mandatos o cargo de 
Mestre Central, é uma renovada alegria, so-
bretudo por ver o crescimento da Direção e da 
irmandade. É também uma oportunidade para 
fortalecer nossos Dirigentes, que puderam co-
nhecer melhor os trabalhos da Representação 
Geral em prol da causa geral do Centro.”, MGR

Sessão Extra no Núcleo Arvoredo. | Foto: Carlos Roberto Ribeiro Malhado
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