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Ata de reunião da Associação Médica de Londrina com representantes de várias entidades 1 
religiosas, os mesmos assinaram lista de presença. Realizada no dia 23 de junho de 2015 2 
na sede administrativa da AML, à Av. Harry Prochet, 1055. Às 19h40min. o Dr. Antonio 3 
Caetano de Paula (Associação Médica de Londrina), deu início à reunião com boas vindas 4 
a todos, agradecendo a participação das entidades. Citou que o objetivo da reunião era 5 
convidar a todos para fazer um dia de oração, sugerindo a data do dia 02 de agosto de 2015 6 
valorizando a ética, a paz e o amor. Disse que o evento não era da Associação Médica e 7 
sim de todos. O Dr. Caetano disse que protestos são importantes, porém geram sentimentos 8 
não amorosos de raiva e discordância. A finalidade, portanto, é marcar um dia para que 9 
seja um evento de paz. Luis Galhardi (Compaz), lembrou do ocorrido na França devido à 10 
intolerância religiosa, usando o nome da religião para propósitos que não são da religião. 11 
Convidou a todos para a divulgação da cultura de paz. Stanley Garcia (Umbanda - Ile Axê 12 
Estrela Guia), disse que a iniciativa era importante e lembrou o fato de que uma moça de 13 
uma religião afro foi apedrejada no Rio de Janeiro por intolerância religiosa. A intolerância 14 
está ao nosso lado, não só através de agressão, mas também no comportamento de um para 15 
com o outro, no olhar, na indiferença, onde alguém quer ser colocar como sendo melhor 16 
que o outro. Robson Arantes (Candomblé), lembrou de fatos recentes que ocorreram em 17 
Londrina e que nossa cidade tem 453 terrenos de Candomblé e Umbanda, sendo que vários 18 
foram fechados pela Vigilância Sanitária, numa demonstração de ato de intolerância 19 
religiosa. Lázaro Pereira (Umbanda - Ile Axê Estrela Guia), classificou como evento muito 20 
importante. Edna dos Santos (Umbanda - Ile Axê Estrela Guia), trabalha com adolescentes 21 
que cometem atos infracionais e classificou o evento como de extrema importância. 22 
Cláudia Utiyama (Associação Portal da Luz), disse que tem muito interesse no evento e 23 
que é muito importante o planejamento para que as ações sejam percebidas. Dr. Mário 24 
Machado Júnior (Associação Médica de Londrina), sugeriu que o evento seja mais que um 25 
dia somente e que fosse produzido um script para divulgação do evento. Padre Rafael 26 
Solano (Igreja Católica - Arquidiocese de Londrina), disse que Paz é fruto do espírito e que 27 
o ser humano pode ser o construtor da paz. Relatou que a Igreja Católica da Madre Leônia 28 
Milito foi vítima de intolerância religiosa. Incentivou para que entremos em sintonia para 29 
uma experiência de paz. Propôs a data do dia 04 de outubro, quando se comemora o dia de 30 
São Francisco de Assis, Irmão da Paz. Dr. Danilo Malucelli (Associação Médica de 31 
Londrina), disse que independente da religião, somos todos irmãos, filhos de um mesmo 32 
Pai. O país vive um negativismo muito grande. Devemos procurar a paz. A paz está sendo 33 
abolida na escola, na família, na parte social. Jerônimo Francisco Neto (Comunidade 34 
Baha´i), disse que precisamos de ação além da oração. Parabeniza a AML pela iniciativa, 35 
alguém tinha que tomar a frente. A Terra é um país e a humanidade são seus cidadãos. 36 
Temos que reconhecer que somos partícipes de uma mesma realidade. Reconhecermo-nos 37 
como cidadãos do mundo. No final, o destino de todos os seres humanos é o mesmo. Luis 38 
Galhardi, temos muito poucos eventos para a criação de uma cultura de paz, nós estamos 39 
sempre abertos para eventos. Lembrou da semana da paz no final de setembro e do abraço 40 
do lago. No ano passado, sua entidade foi convidada para seis abraços pela paz regionais e 41 
este ano tem previsão para nove. Regina Muniz (Compaz), disse que a iniciativa é 42 
maravilhosa e que todos querem a paz. Um dia só não, deve ser mais vezes, como católica, 43 
acha que deveria ser todo domingo. Lilian Miranda (Compaz), se sente feliz em participar 44 



2 
 

e que toda religião fala em paz. Sugeriu mais dias e que não se pode ter paz sem se remeter 45 
a Deus. Presidente Marcelo Leandro Primon (Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 46 
Dias), acha a data do dia 02 de agosto excelente e propôs a realização de uma caminhada 47 
pela paz num feriado convidando toda a comunidade. Dr. Oziel Torrezim de Oliveira 48 
(Igreja Presbiteriana Independente de Londrina), disse: “pelo fruto de teus lábios criei a 49 
paz, paz para os que estão próximos e paz para os que estão longe”. Apoia as datas do dia 50 
02 de agosto e 04 de outubro citou o artigo de Nizan Guanaes na Folha de São Paulo do dia 51 
23 de junho. Neuza Napo (Igreja Católica - Caritas Arquidiocese), que trabalha com as 52 
Pastorais cita o trabalho da Compaz, disse acreditar que estamos plantando uma semente. 53 
Dr. Carlos Boer, (AREL), disse que o clube social que representa tem cerca de 12 mil 54 
pessoas que frequentam a Associação e vê um grande desafio em lidar com todos, 55 
principalmente porque hoje em dia os pais dão maus exemplos para os filhos. Tem trabalho 56 
com a campanha com o lema AMOR, RESPEITO, EDUCAÇÃO E LEALDADE. 57 
Vanderlei Frani (Conselho de Pastores), parabenizou a iniciativa e salientou como notória 58 
a diferença que temos e somos guiados pelas nossas crenças, mas há um imperativo de paz 59 
sobre as religiões. Disse que o segmento evangélico talvez seja o mais fragmentado, mas 60 
devemos abraçar esta iniciativa. Sente falta de diálogo em nossa cidade. Lamentou o fato 61 
de que na discussão do Plano Municipal de Educação na câmara, o diálogo foi de certa 62 
forma “cortado”. Charleston Luiz da Silva (Presidente do Conpaz), lembrou de vários fatos 63 
como o da França, da Nigéria de Malaia recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Disse que a 64 
temática Paz, Ética e Bons Costumes é muito bom. Reforçou o convite para o abraço no 65 
Lago, que será no dia 20 de setembro e que precisamos fazer mais encontros. Propôs a 66 
realização de um fórum a cada dois meses. Sheik Ahmad Mahairi (Supervisor de assuntos 67 
Islâmicos no Brasil), lembrou de Londrina há 40 anos e que todos gostam de paz e que 68 
aquele que fala em nome de Deus deve falar de Paz. Disse que a falta de paz não é culpa da 69 
religião e sim porque a pessoa não respeita os mandamentos de Deus. Diz ser testemunha 70 
de que quando chegou em Londrina, em 1973, sentiu a fé, isto é, a Paz. Perto de Deus, 71 
perto da paz, falou. Também, se quer paz deve procurar a Deus e que paz significa 72 
felicidade para o ser humano. Salientou que o problema não é a religião, são as pessoas e 73 
que o que acontece no mundo árabe não é pela religião e sim pelo petróleo, política etc. 74 
Disse que o Conselho Superior Islâmico condenou o que ocorreu na França. Propôs a todos 75 
fazerem uma oração antes de irem embora. Pastor Silas Gomes (Igreja Adventista), disse 76 
que a oração tem dois objetivos: transformar a pessoa que ora e a que recebe a oração. 77 
Falou que quando oramos temos mais paciência do trânsito e em outras coisas e que 78 
devemos aprender a respeitar uns aos outros, independente da crença. A oração transforma, 79 
a começar pelos líderes. Pastor Anastassios Papazoglou (Adventista), diz que conhece 80 
Londrina desde 1961 e que o povo de Londrina merece uma atenção especial, as pessoas 81 
merecem respeito. Falou que é bom ser em um local neutro (referindo-se à Associação 82 
Médica), pois evita preconceito e que não deveríamos ter preconceito, pois todos são filhos 83 
de um mesmo Deus. Continuando, provamos que honramos a Deus ao honrar nosso 84 
próximo, que a oração deve ser constante e que o que importa é puxar a corda para o 85 
mesmo lado, que precisamos de Paz na Família, com os vizinhos, na escola, no trabalho, 86 
do contrário, tudo será uma confusão. Contou que acolheu um Angolano, que é negro e, 87 
este disse que as pessoas aqui tem medo de negro, pois ao vê-lo, atravessam a rua e mudam 88 
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de calçada. Luiz Cláudio Pereira (Centro Espírita Nosso Lar), disse ser uma boa iniciativa 89 
começar exatamente por uma oração, que é importante haver outros (eventos) e que 90 
medidas que visam a redução da maioridade penal é um incremento às medidas punitivas 91 
ao invés de medidas preventivas. O sacerdote Nilton Ferreira (Budismo), disse que o 92 
assunto é muito importante e que oram pela harmonia do universo, que está faltando paz 93 
dentro das famílias, que as pessoas estão preocupadas em lucro, ganharem dinheiro, 94 
esquecendo-se das famílias, que devemos incentivar as crianças, que são o futuro de nossas 95 
religiões e que devemos levar este pensamento de paz ao coração das crianças. Ministro 96 
Benjamin Taniguchi (Igreja Messiânica), disse que nenhuma religião ensina desarmonia, 97 
que todas as religiões ensinam a paz, que nem todos os adeptos são iguais, cabe aos líderes 98 
das religiões unirem a todos. Falou que apoia todas as datas apresentadas. Sebastião 99 
Calmezini (Seicho-No-Iê), disse que as pessoas são materialistas e que às vezes mesmo os 100 
líderes passam informações muito materialistas para as pessoas, que temos uma 101 
responsabilidade muito grande pelo nosso espírito, que precisamos fazer alguma coisa, 102 
pois o mundo está cada vez mais violento, que não podemos falar de paz, sem falar de 103 
justiça, que está faltando, que há muitos que estão esvaziados de paz, esvaziados de Deus e 104 
que a injustiça está imperando neste país. Dr. Júpiter Villoz Silveira (Casa do Caminho), 105 
disse que deveríamos pedir para o Galhardi falar sobre a origem do Londrina Pazeando, 106 
que o verbo pazear existe na língua portuguesa, que devemos praticar a pedagogia da paz, 107 
propôs uma semana falando de pacificadores, porque se fôssemos falar de guerreiros 108 
teríamos muitos, que não faz parte de nossa cultura falarmos de pacificadores, que 109 
precisamos de uma cultura de paz para as crianças, que a maior guerra que travamos é 110 
dentro de nossas casas e que “a paz do mundo começa por mim”, citando a música de 111 
Nando Cordel. Valdomiro Grade (Observatório de Gestão Pública de Londrina), disse que 112 
o grande remédio para a convivência dos homens é a paz, que se nos conscientizarmos que 113 
precisamos trabalhar pela paz, precisamos falar dele todo o tempo, ou seja, Cultura de Paz, 114 
incutir na cabeça de cada um que somos responsáveis pela paz, que a consciência dele diz 115 
que somos responsáveis por falar em Paz, que, se fizermos um trabalho de repetição, 116 
estaremos cumprindo nosso papel de pacificadores. Encerrando, o Dr, Caetano disse que a 117 
Associação Médica está à disposição, que se quiserem podem fazer um fórum religioso 118 
para tratar dos pontos em comum, que se todos concordarem esta reunião pode ser passada 119 
para a mídia. Sugeriu iniciar no dia 02 de agosto com um dia de oração. Foi marcada a 120 
próxima reunião das Entidades Religiosas para o dia 04 de agosto de 2015. Realizada 121 
oração de encerramento pelo Dr. Caetano. Esta ata foi redigida por mim, Alberto Toshio 122 
Oba (Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná), e segue assinada por mim e pelo Dr. 123 
Antonio Caetano de Paula, presidente da Associação Médica de Londrina. Londrina, 23 de 124 
junho de 2015. 125 
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