
 
3ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa 

1. Boas-vindas e reconhecimento: GDI, Líderes Civis, líderes 

religiosos, e representante da OAB; 

2. Agradecimentos: AML, Compaz, PML e OAB. Valores doados. 

3. Hino Nacional: 

4. Introdução:  

De acordo com a Lei Federal nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007, é 

assegurado a todo brasileiro, sua liberdade de consciência, e o livre exercício de 

sua religião. O objetivo deste evento é fortalecer o diálogo entre os credos 

presentes em nossa cidade, bem como defender a liberdade de crença de cada 

londrinense. 

De acordo com a lei já citada, amanhã, dia 21 de janeiro, comemoramos o 

dia nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nesta data, no ano de 2000, 

faleceu Iyalorixá Mãe Gilda, do terreiro Axé Abassá de Ogum (BA), vítima de 

infarto. Durante sua vida, ela, como tantas outras pessoas ao longo da história do 

mundo, foi vítima de intolerância, por ser praticante de religião de matriz 

africana.  

Infelizmente a liberdade de culto tem sido ameaçada em nosso país, e este 

evento é um momento importante do nos manifestarmos de modo pacifico 

contra isso.  

5. Convite para participar do GDI 

 

6. ORADORES 

Cada orador terá 03 minutos para expressar seus sentimentos e sua crença 

a respeito da liberdade religiosa. Nesta ocasião, não faremos a defesa de 

doutrinas ou dogmas religiosos. Os oradores podem ser livremente aplaudidos 

ao fim de sua fala. 

• Pastor Montano de Barros, Igreja Adventista do 7º Dia; 

• Padre Wagner Dias, Igreja Católica Apostólica Romana; 

• Rogério Caetano, 2º vice-presidente da 16ª união regional 

espirita; 

• Lauro Cesar Vasques, 2º Conselheiro Presidência da Estaca 

Londrina, IJCSUD; 

• Monge Daitetsu, Zen-Budismo; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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• Sheik Mahairi: Fé Islâmica  

• Leonora Arantes: preletora da filosofia Seicho-no-ie 

• Jeronimo Francisco Neto: Fé Bahai: 

• Robson Arantes: Candomblé de Ketu 

• João Antonio Ruiz Galhardo: Cultura Racional 

• Iyalorixa Cláudia Icandaiô: Iniciada JeJê 

• Lenita Riccetto: Tenda de Umbanda Cacique Cobra Coral 

 

 

7. ABRAÇO PELA PAZ: INSTRUÇÕES  

No dia 03 de janeiro deste ano, um homem invadiu a Catedral 

Metropolitana de Londrina, e num ato de claro desrespeito e intolerância 

religiosa, destruiu imagem do Sagrado Coração de Jesus.   

Apesar do catolicismo não ser a religião da maior parte das pessoas aqui, 

estamos reunidos para protestar pacificamente pela liberdade de culto de cada 

londrinense. Convidamos a todos para, num gesto simbólico de solidariedade 

pelo ocorrido, nos dirijamos em fila, para a Catedral, para lhe dar um abraço pela 

PAZ. 

 


