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Ata da reunião do GDI – Grupo de Diálogo Inter-religioso de Londrina de 19.04.2016 1 
Aos 19 de abril de 2016, às 19:30 horas reuniram-se os membros de GDI na sede da AML 2 
– Associação Médica de Londrina, com a presença dos membros que assinaram a Lista de 3 
Presença. A reunião teve início às 19:40 horas, coordenada pelo Dr. Antonio Caetano de 4 
Paula (Presidente da Associação Médica de Londrina). Os membros do GDI – Maringá não 5 
puderam comparecer, conforme agenda, devido ao problema mecânico com a van que os 6 
estavam trazendo. Foi solicitado pelo grupo nova consulta e propor nova data para 7 
participação dos mesmos. Será identificado disponibilidade da agenda da AML e sugerir 8 
encontro antes da reunião de 21/06. O Dr. Antonio Caetano informou que foi incluído no 9 
site da AML - Associação Médica de Londrina, um link com informações do GDI 10 
Londrina, podendo informar atividades realizadas pelas religiões. Definido dia 21/06/16 11 
próxima reunião do GDI-Londrina. O Sr. Luiz Cláudio informou que o abraço no lago será 12 
no dia 18/09 às 10h00. Colocado em consulta sobre realizar caminhada como no ano 13 
anterior, foi decidido que este ano a caminhada das religiões será em volta do lago com 14 
início às 9h00, encerrando com o abraço no lago. Foi debatido sobre a pouca participação 15 
das religiões nas últimas reuniões. Dr. Caetano ficou de manter contato via telefone para 16 
buscar uma maior participação para próxima reunião. Sheik Ahmad Saleh Mahairi fez uma 17 
locução sobre a paz. Foi informado sobre a realização de um Festival Internacional da paz 18 
em Florianópolis com duração de uma semana. Foi proposto que o GDI Londrina se 19 
inscreva informando a caminhada e abraço no lago. O Sr. Luiz Claudio ficou responsável 20 
pela inscrição do Grupo. No dia 18/10 a AML estará comemorando 75 anos e foi colocado 21 
à disposição das religiões representadas no GDI a inclusão de atividade religiosa voltada à 22 
saúde. No dia 11/05 será realizado pela AML, Secretaria de Mulheres, Conselho Regional 23 
de Farmácia e outras instituições afins evento sobre a conscientização de Lúpus. Todos 24 
foram convidados. Houve sugestão e aprovação para realização do 2o. ato religioso sobre 25 
família, realizando em todos os templos religiosos, no período de 8 a 14 de agosto, com a 26 
divulgação no site AML. Para próxima reunião do GDI foi sugerido que os participantes da 27 
Rede Ecumênica da Juventude sejam convidados para participar da reunião. A reverenda 28 
ficou responsável pelo convite. Para caminhada que será realizada em setembro, houve 29 
sugestão para confecção de camisetas. A arte deverá ser providenciada e aprovada. Para 30 
próxima reunião foi sugerido que cada participante estendesse o convite à outras religiões. 31 
Ficou decidido que o convite ficará a cargo da AML e Compaz para que o Grupo 32 
permanece sendo neutro. Avaliação da reunião: importância da reunião, não desanimar, 33 
caminhar juntos, permanecer juntos, novas idéias surgiram, otimismo, muitos são os 34 
chamados e poucos os escolhidos, Deus capacita, manter foco, objetivo comum (paz), 35 
entusiasmada, quanto maior o sentimento de paz maior afinidade entre o grupo, o que nos 36 
agrega, o que nos une, grupo coeso, muito esforço, a paz está dentro de nós, espiritualidade 37 
x matéria (unir as duas coisas), agradecimento, convidar mais pessoas, reunidos 38 
promovemos energia, cooperação depende de confiança, gratidão pela presença de todos, o 39 
importante não é a caminhar e sim chegar juntos. A reunião foi encerrada às 21:00 horas 40 
com uma prece recitada pelo representante da Fé Bah’ái. Eu, Ana Clélia de Jesus Delfim, 41 
lavrei o presente termo. 42 


