
REUNIÃO GDI – 20/02/2018 

 

Início: 19:45 h 

Todos se apresentaram dizendo seus nomes e qual organização religiosa 

representavam. 

Estavam presentes representantes de: 

• Associação Médica de Londrina: Dr. Caetano de Paula, Ricardo 

Vasconcellos; 

• Conselho de Paz de Londrina/ONG Londrina Pazeando: Cláudio Galhardi; 

• Adventistas do 7º dia: Pastor Anastácios Papadopoulos, Pastor Fabrício; 

• Islã: Sheik Mahairi; 

• Fé Bahai: Faezeh Behrouzi, Sr. Behrouzi, Jerônimo Neto e Ana Clelia; 

• Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias: Oilson e Cida Ribas, 

Agnaldo Valle, Jefferson de Oliveira; 

• Seicho-no-ie: Sebastião Calmezini, Leonora Arantes, Silvio Fonseca; 

• Centro de Estudos Espírita Vinha de Luz: Valdomiro Ferreira dos Santos, 

Maria Aparecida Leite Santos; 

• Cultura Racional: Iracema, Gilberto, Ivanir Cândida Galhardo, João 

Antônio Galhardo 

• Arte Mahikari: Maria Aparecida; 

 

Após a apresentação de cada um presente, foi realizada uma avaliação sobre o 

evento em defesa da liberdade religiosa realizado na Concha Acústica em 20 de janeiro. 

Todos puderam se manifestar, e foi unanime a opinião de que o evento foi um sucesso. 

Ressaltou-se que o tempo de cada orador foi respeitado, e que o evento promoveu 

união entre os presentes. Foi solicitado que os lideres presentes estendessem os 

ensinamentos de paz aos demais seguidores de sua fé.  

Em seguida, estabeleceu-se um grupo de trabalho para o resgate e convite de 

novos membros para o GDI. Se voluntariaram Daniel Fermino, Pastor Anastácios 

Papadopoulos, e Jerônimo Neto.  

Foi ressaltada a importância de manter no grupo do GDI no Whatsapp, somente 

assuntos relativos ao grupo. 

Foi ratificada a bimestralidade das reuniões do GDI, nas seguintes datas (em 

2018): 17/abr, 19/jun, 21/ago e 16/out, sendo a reunião de dezembro a festiva de final 

de ano, com data a ser definida. 

Na reunião de abril, irão se apresentar: Seicho-no-ie (Preletora Leonora Arantes) 

e Cultura Racional. Nesta data também será lida, por sugestão do Pastor Fabrício (IASD) 

uma carta da Sociedade Criacionista Brasileira. 



Na reunião de junho, teremos a apresentação do Espiritismo (Centro de Estudos 

Espirita Vinha de Luz), e da representante da OAB-Londrina, da comissão de minorias. 

Na reunião de agosto, serão reservados 20 minutos para apresentação do 

projeto “Quebrando o Silêncio”, por iniciativa da IASD. 

Foi sugerido pelo irmão Sebastião Calmezini que os custos com o lanche que é 

servido no início da reunião seja bancado pelos participantes do GDI, e não apenas pela 

Associação Médica. 

 

Término: 21:15 h. 


