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Ata da reunião do GDI – Grupo de Diálogo Interreligioso de Londrina de 29.06.2016, na 1 
sede da Associação Médica de Londrina. 2 
 3 
Caetano inicia explicando sobre o GDI de Maringá que não puderam estar presentes, foi 4 
feito uma sugestão do grupo de Londrina participar da reunião em Maringá, e poderia ser 5 
em qualquer data. Marinei entrará em contato com GDI Maringá para que seja marcada 6 
outra data de visita, Londrina à Maringá e de Maringá em Londrina. Setembro acontecerá o 7 
abraço no lago, um evento que faz parte da semana da paz, coordenado pelo COMPAZ, o 8 
GDI participará do ato, no dia 18 de setembro, se encontrarão na academia ao ar livre, 9 
farão a caminhada ao redor do lago, e ficarão no n° 37. Sebastião falou que devemos traçar 10 
objetivos para o Grupo. Sabemos o por que estamos nos reunindo? Nos perguntar se 11 
entendemos o que é a paz? Agosto acontecerá a 2° ação pela paz, pelo GDI e consiste em 12 
Cada segmento divulgar entre seus companheiros que no dia do culto, missa, palestra, 13 
encontro religioso, seja falado sobre a paz, será de 7 a 14 de agosto. Cada integrante do 14 
GDI, irá levar para próxima reunião: Quais objetivos, visão e missão do grupo, pois será 15 
elaborado um documento que será apresentado a sociedade, para divulgar o trabalho do 16 
grupo. Foi feito uma reflexão de qual o propósito das reuniões, por que diminuiriam o 17 
número de participantes, será que não entenderão qual proposta da reunião? Estimular a 18 
todos a caminhada pois somos iguais. A Reverenda falou que devemos sair para as ruas, 19 
mostrando nossa união, ter um objetivo, um projeto, não temer o preconceito, pois estamos 20 
todos em busca da paz. Convidar as religiões para que possam falar sobre a paz e trocar 21 
experiências de uma igreja com a outra, ter atividades ecumênicas. Foi feita uma 22 
colocação, que o grupo continua por que acontece na associação médica, que é um lugar 23 
neutro. Ela completou que devemos ter Unidade na diversidade. 24 
- A ideia de traças objetivos foi acatada por todos, construir uma proposta objetiva, ter uma 25 
definição, cada um ter atos de paz, onde mora, pelas ruas. 26 
- Cada segmento, explicar sobre sua religião, em que consiste, para outros segmentos, sem 27 
desistir. 28 
-Marinei disse que o preconceito ainda é forte, e é com nossa união, traçando objetivos, e 29 
ações é que estaremos propagando o GDI a outros segmentos, trabalhando a intolerância 30 
religiosa que ainda é forte em muitas pessoas, e como outros sugeriram, traçar objetivos, 31 
mas o trabalho deve ser pautado no Diálogo Inter Religioso, formar grupos de diálogos, 32 
fóruns, onde será colocado o que é cada religião.  33 
- Lilian disse que tem que ter unidade e a cada reunião nos conhecermos. 34 
- As atas serão disponibilizadas no site para que todos tenham acesso, e até agosto será 35 
preparado documento com todas as atas desde 2015. 36 
- Sonia disse que queremos a união, encontraremos obstáculos, pedras, mas não devemos 37 
desistir, cada um poderá trazer na próxima reunião cada um trazer qual a missão do grupo. 38 
- Luiz Cláudio falou da importância de sabermos qual a missão do grupo, pensar na 39 
unidade, com cuidado de respeitar o próximo, estimular a amizade entre as religiões, 40 
elaborar um cronograma de trabalho e agenda, por etapas, para que o grupo saiba por onde 41 
está andando. 42 
-Sebastião sugeriu que façamos mais ações, traçando objetivos, tratar da unidade das 43 
religiões. 44 
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- Sheik falou da importância do grupo para Londrina e fora de nossa cidade relação dos 45 
atos realizados em 2015, temos que trabalhar a paz em nós, O diálogo é importante, pois 46 
pode terminar com a guerra, não se faz nada sem a paz. 47 
- Caetano falou da importância da união, para próxima reunião cada um trará qual a sua 48 
missão, fez uma sugestão para que fosse realizada de 11 a 18 de setembro.  49 
- Sugestão, ter um ato durante a semana, voltado pela paz, no encerramento, ter 50 
apresentações artísticas dos segmentos que participarão, será enviado a todos cópia das 51 
atas, formando assim um documento do GDI. Visão, missão e objetivo. 52 
Eu, Marinei Ferreira de Rezende, lavrei a presente ata. 53 


