
REUNIÃO GDI – 17/10/2017 

 

Início: 19:50 h 

Todos se apresentaram dizendo seus nomes e qual organização religiosa/civil 

representavam. 

Estavam presentes representantes de: 

• Associação Médica de Londrina (Dr. Caetano e Ricardo); 

• ONG Londrina Pazeando (Galhardi); 

• Conselho de Paz de Londrina (Galhardi); 

• Gabinete do Prefeito de Londrina (Pastor Góis); 

• Adventistas do 7º dia (Pastores Anastácio e Fabrício); 

• Fé Bahai (Jerônimo e Clelia); 

• Igreja Católica Apostólica Romana (???); 

• Candomblé (Robson e Alessandro); 

• Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Daniel e Oilson); 

• Seicho no ie: Sebastião Camezini 

• Sukyo Mahikari: Helena, Maria Aparecida, Alex e Sônia. 

• Federação Israelita de Londrina: Rabino Schneider e Camila Baggio 

 

Após a apresentação de cada um presente, foram realizadas as palestras do dia. 

A primeira foi proferida pelo rabino Charton Baggio Schneider, sobre o Judaísmo. A 

segunda foi realizada pelo Sr. Alex (diretor da arte Sukyo Mahikari em Londrina/Pr), 

sobre o Sukyo Mahikari. 

O rabino Schneider abordou os principais símbolos do judaísmo, seus 

significados, descrição dos principais movimentos judaicos (ultra ortodoxos, ortodoxos, 

reformistas e conservadores), detalhando sua origem, costumes, etc. 

Já o diretor Mahikari Alex, falando sobre a arte Sukyo Mahikari, explicou sobre 

os objetivos, inclusive o fato da mesma estar intimamente ligada à saúde. Ele também 

distribuiu exemplares de literatura própria (revista) aos presentes. Ressaltou ainda que 

em 27/fevereiro se comemora, no estado do Paraná, a arte Sukyo Mahikari. 

Após as palestras, foram debatidos os seguintes assuntos entre os presentes, 

onde todos puderam se manifestar: 

• Estrutura do GDI: mediação neutra por representante da AML; 

• Formação de comissão para preparação da reunião festiva de 

07/dez/2017; 

• Formação de comissão para preparação do Simpósio de Liberdade 

Religiosa, em 21/jan/2018; 



Foi lembrando ainda que na data 19/out/2017, se comemoraria os 200 anos de 

Bahá'u'lláh, com sessão solene na Câmara de Vereadores de Londrina, e jantar 

comemorativo no dia 21/out/2017.  

 

Término: 21:30 h. 


