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Ata da reunião do GDI – Grupo de Diálogo Inter-religioso de Londrina de 16.02.2016.  1 
 2 
Aos 16 de fevereiro de 2016, às 19:30 horas reuniram-se os membros de GDI na sede da 3 
AML – Associação Médica de Londrina, com a presença dos membros que assinaram a 4 
Lista de Presença. A reunião teve início às 19:40 horas, coordenada pelo Dr. Antonio 5 
Caetano de Paula (Presidente da Associação Médica), que passou a palavra ao  Sheik 6 
Ahmad Saleh Mahairi representante da Religião Islâmica que relatou sobre o tempo de 7 
existência do GDI, cujo objetivo é a busca pela paz. Agradeceu a AML pelo convite 8 
recebido para participar do Grupo e transmitiu seu sentimento de que este grupo irá 9 
crescer. Em seguida, o Sr. Luiz Cláudio Galhardi apresentou a criação de um link no site 10 
do Londrina Pazeando com a programação de atividades do GDI. Apresentou a reportagem 11 
da TV Tarobá e o vídeo com o encontro realizado na concha acústica em janeiro, reunindo 12 
várias religiões. O Sr. Luiz Cláudio informou sobre a campanha do desarmamento 13 
voluntário que acontecerá no dia 15/03 e que no dia 23/02 das 14 as 16h00 haverá reunião 14 
na Prefeitura para organização deste evento. O Sr. Jeronimo Francisco Neto, representante 15 
da Fé Bahá’i apresentou o movimento #educaçãonãoécrime com a entrega de flyer aos 16 
presentes com a arte feita por um grafiteiro e explicação do movimento no verso e que 17 
ocorre no mundo todo, cujo objetivo é sensibilizar a sociedade da proibição dos jovens 18 
bahá’is de participarem de Escolas e Universidades no Irã. O Sr. Sebastião Calmezine, 19 
representante da Seicho-no-ie convidou os presentes a participarem da palestra: Que a 20 
Espiritualidade chegue aos negócios, a ser realizada no Saguão do Aeroporto dia 17/02/16. 21 
A decisão de incluir a agenda de atividades no site da AML está em processo de 22 
construção. Foi lembrado que cada religião se limite a inserir poucas informações para não 23 
sobrecarregar de informações de uma ou outra religião. O calendário de encontros sofreu 24 
alterações como segue: Outubro: 25/10 e Dezembro: 06/12. Pauta do encontro: Sra. Neusa 25 
representante da Pastoral da Igreja Católica, apresentou a campanha da fraternidade que 26 
este ano terá como foco o Saneamento Básico. Após consulta sobre o envolvimento das 27 
religiões representadas foi lembrado o objetivo do GDI que é a busca pela paz, valorização 28 
dos bons costumes, presença de Deus sem deixar de reforçar nas religiões a importância do 29 
meio ambiente. Durante o processo de consulta foi sugerido a realização de um mini 30 
seminário para que todos conheçam as religiões aqui representadas. Ainda sobre a 31 
campanha da fraternidade, foi solicitado que cada religião aqui representada traga para o 32 
próximo encontro sua visão sobre o meio ambiente, e que posteriormente será circulado 33 
através de uma cartilha, o meio ambiente na ótica das religiões. Após consulta sobre 34 
calendário de atividades, houve as seguintes propostas: 35 
1) Convidar o GDI de Maringá para apresentar o funcionamento e como foi o início deste 36 
grupo que já existe há 12 anos. 37 
Decisão: Sra. Marinei (Religião Espírita)e Ana Clélia (Fé Bahá’i) enviarão convite. 38 
2) Uma das religiões representadas no GDI Londrina, apresentar/falar sobre suas tradições 39 
e fundamentos para conhecer o campo religioso. 40 
Decisão: priorizar religiões menos conhecidas 41 
3) Apresentar estatística/depoimentos sobre dependência química (drogas). 42 
Decisão: Dr. Júpiter Silveira, fica responsável pela apresentação 43 
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4) Realizar Campanha de Orações, estabelecendo um domingo em que todas as religiões se 44 
unam cada uma em suas Igrejas/Sedes orando pela Paz. 45 
Decisão: colocar na pauta de abril. 46 
Antes de finalizar a reunião, foi informado pela representante da Igreja Anglicana que foi 47 
criado uma Rede Ecumênica da Juventude em Londrina, deixando aos jovens das religiões 48 
aqui presentes, convidados a participarem. A reunião findou-se às 21:20 com uma prece 49 
recitada pelo padre representante da Igreja Católica. Eu, Ana Clélia de Jesus Delfim, lavrei 50 
o presente termo. 51 


