
No dia 13 de setembro, no Núcleo Estrela Guia, em Ji-Paraná 
(RO), foi realizada uma Sessão do Quadro de Mestres e do Cor-
po do Conselho da 15ª Região, dirigida pelo Mestre Geral Re-
presentante, Mestre Paulo Afonso Amato Condé.

Dando continuidade à programação, no dia 14 aconteceu o I 
Encontro com o Corpo Instrutivo da 15ª Região, na casa de Pre-
paro do Núcleo Mestre Manoel Bento, na Cidade de Rolim de 
Moura, com a presença de 175 irmãos do Corpo Instrutivo e 84 
membros da Direção. Nessa oportunidade, o Presidente da Di-
retoria Geral, Mestre Tadeo Feijão, falou sobre a importância da 
aproximação da Diretoria com os Núcleos.

Às 20 horas, foi realizada uma Sessão de Caráter Instrutivo da 15ª 
Região com os membros do Corpo Instrutivo e da Direção presentes.

O Mestre Assistente Geral, Mário Filho, expressou sua alegria 
com esse Encontro ao ressaltar:  “conversei com diversas 
pessoas que se sentiram prestigiados. Convido a todos para 
continuarmos esse belo trabalho”.
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A União do Vegetal tem um rico patrimônio trazido pelo Mestre 
Gabriel e nós, por meio da Associação Novo Encanto de Desen-
volvimento Ecológico, temos o dever de não apenas preservar, 
mas também de cultivar e saber usá-lo com um bom manejo.

É uma riqueza para nós ter a Novo Encanto auxiliando a UDV a 
cuidar desse riquíssimo patrimônio que nós temos, que é o Ve-
getal, e que são todas essas plantas e as florestas que compõem 
este mundo encantado que o Mestre Gabriel trouxe para nós, que 
é a União do Vegetal.

Assista ao vídeo com a mensagem do Mestre Geral Representante:
https://youtu.be/IbE7HjoeFu4

Mensagem do Mestre Geral Representante

Associação Novo 
Encanto, uma riqueza 
para a União do Vegetal
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Encontros regionais 
aproximam a Representação 
Geral da irmandade

4ª Região

15ª Região

“Momentos de felicidade intensa em nossa Re-
gião, receber o MGR, o MAG Mário Filho, o 
Presidente da Diretoria Geral, bem como os 
amigos da Diretoria Geral. Conversando com 
diversos discípulos do Corpo Instrutivo após o 
nosso encontro, estes expressaram que senti-
ram-se inclusos, honrados em seu coração por 
fazerem  parte do todo. Pra mim, como Mestre 
Central da 15ª Região, senti em meu coração 
a alegria e a felicidade ao ver sorrisos estam-
pados no rosto dos irmãos por estarem parti-
cipando de um encontro tão dignificante como 
este. A amizade e a Força da União são mar-
cas registrada deste encontro.” Eldo Rodrigues de 
Oliveira, M. Central da 15ª Região

No dia 12 de outubro, no Núcleo Reis Magos, em Ilhéus (BA), a 
Diretoria Geral realizou o Encontro do Corpo Instrutivo dos Núcle-
os do extremo Sul da Bahia (4° Região), com a presença de 199 
irmãos do Corpo Instrutivo, seguido de uma Sessão com a pre-
sença de 219 irmãos.

No Encontro aconteceu também uma palestra do Presidente da 
Diretoria Geral, em que foram apresentadas as atividades e o fun-
cionamento dos diversos órgãos da DG, além de uma prestação 
de contas feita pelo Vice-Presidente Financeiro da DG, Mestre 
Eduardo Marques.

Na noite do dia 11, foi realizada uma Sessão da Direção com a 
presença de 99 pessoas.

Conselheira Célia (1955-2019)

Uma Conselheira presente e pacificadora. Deixa imensa saudade 
e boas lembranças dos momentos alegres vividos.

Encontro do Corpo Instrutivo, Núcleo Mestre Manoel Bento | Foto: Salvador Pereira Jr. 

“Aproveitamos para expressar nossa gratidão 
por mais uma demonstração de consideração e 
amizade da Diretoria Geral para com os irmãos 
da 4ª Região, trazendo informações de qualidade 
e mostrando a importância e dimensão dos tra-
balhos realizados pela DG, motivando e fortale-
cendo a todos a cada vez mais nos organizarmos 
e continuar contribuindo com o crescimento or-
denado do Centro.” Mensagem dos M. Representantes 
dos Núcleos Reis Magos, Caminho Real e Vitoria

“Esse encontro é importante, porque mostra o 
reconhecimento da RG e da DG pelo Corpo Ins-
trutivo, porque o Corpo Instrutivo auxilia dire-
tamente na condução dos trabalhos da União do 
Vegetal nos Núcleos. Uma atividade como essa 
mostra para o Corpo Instrutivo de onde vem o 
recurso utilizado pela Diretoria Geral nas suas 
atividades, a importância dessas atividades e 
onde é utilizado esse recurso.”  Palavra do Mestre 
Assistente Geral, José de Anchieta Torreão de Sá

Irmandade reunida no Núcleo Reis Magos. | Foto: João Caique

Mestre Clovis e Conselheira Célia | Foto: Júlio Trazzi
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