
REUNIÃO GDI – 16/10/2018 

 

Início: 19:45 h 

A reunião foi iniciada com todos se apresentaram dizendo seus nomes e qual 

organização representavam. Estavam presentes representantes de: 

• Conselho de Paz de Londrina/ONG Londrina Pazeando: Cláudio Galhardi 

e Charleston Silva; 

• Adventistas do 7º dia: Pastor Anastácios Papadoglous e Pastor Dijalma 

Messias Motta; 

• Fé Bahai: Jerônimo Neto, Faezeh e Sr. Behrouzi; 

• Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias: Daniel Fermino da 

Silva; 

• Cultura Racional: João Galhardo; 

 

Após a apresentação de cada um presente, o sr. Jerônimo Francisco Neto 

compartilhou com o grupo um texto de Pitágoras (Versos de Ouro).  

O conselho realizou o planejamento macro da reunião festiva do GDI, a ser 

realizada em 13/dezembro (quinta-feira, em respeito a nossos irmãos que guardam a 

sexta-feira a noite), das 19h30 às 21h30, ficando assim organizada: 

• Palestrante: Dirigente do GDI Maringá. Tema: Experiencias positivas do 

GDI Maringá e o seu respectivo resultado em UNIDADE (40 minutos). 

Galhardi irá convidá-los; 

• Número musical: Coral Vozes Douradas (UEL): Jerônimo Francisco Neto 

irá convidá-los; 

• Oração de Agradecimento do ano; 

• Organização de alimentos, bebidas e local: Maria Aparecida e Helena 

Fragoso; 

• Mestre de cerimônias: Pastor Fabrício IASD 

• Gravação de depoimentos para vídeo institucional do GDI 

• Durante a confraternização serão projetados vídeos fornecidos por todas 

as religiões; 

 

Além da organização da reunião festiva, ainda foram tratados os seguintes 

assuntos: 

• Local das reuniões do GDI para 2019: a ser tratado na primeira reunião 

de 2019, por todo o grupo; 

• Elaboração de uma cartilha do GDI (Faezeh Behrouzi irá gerenciar este 

projeto); 



Os custos para esta reunião (R$ 190,00) foram pagos à AML (entregue a 

secretária da AML) logo após a reunião, sendo que o respectivo Recibo emitido pela AML 

foi fotografado e postado no grupo de Whastapp do GDI. Os valores doados foram: 

• Compaz: R$ 40,00 

• IJCSUD: R$ 54,00 

• Adventismo: R$ 38,00 

• Fé Bahai: R$ 38,00 

• Cultura Racional: R$ 20,00 

 

Ao término foi realizada a oração de encerramento pela irmã Faezeh Behrouzi, e 

em seguida a tradicional foto de todo o grupo. 

 

Término: 21:40 h. 

 

 


