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Dia de enfrentar a
Aids exige reflexão

Novo templo mórmon aberto à visitação

Hoje, Dia Mundial de Luta Contra a Aids, é um momento para se
refletir sobre uma doença que já
atinge sete mil porto-alegrenses,
transformando a cidade na terceira
em número de casos em todo o país.
A Capital só perde para São Paulo e
Rio de Janeiro. De acordo com o
programa das Nações Unidas sobre
DST/Aids, existem 40 milhões de
portadores no mundo. Segundo o
coordenador local da DST/Aids, hoje as relações sexuais e o compartilhamento de seringas são os fatores
principais de risco da doença.
A Assembléia Legislativa reservou o Grande Expediente de ontem
para assinalar o dia de luta, iniciativa da deputada Maria do Rosário.

O Rio Grande do Sul tem 58 mil adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Templo de Porto Alegre da Igreja de Jesus Cristo dos Santos
O
dos Últimos Dias, construído na rua

General Salvador Pinheiro, 50, na
Vila Jardim, está aberto à visitação
do público desde ontem até o dia 9,
RICARDO GIUSTI das 12h às 21h, de segundas a sextas-feiras. No sábado, é a
partir das 9h.
Após a visitação
do público, no dia 17
ocorrerá a cerimônia
da pedra angular, às
9h, antes da primeira
sessão, exclusiva para
os membros da igreja.
O templo da Capital
será o 102º da igreja
no mundo. O presiCerimônia da pedra angular será dia 17 na Vila Jardim dente Gordon B. Hinc-

kley expressou seu desejo de que as
bênçãos do templo venham tornarse mais acessíveis aos seguidores
dos Santos dos Últimos Dias, muitos dos quais precisam viajar grandes distâncias para recebê-las. Até
agora, o templo mórmon mais próximo ficava em São Paulo.
Atualmente, há cerca de 11 milhões de pessoas no mundo pertencentes à igreja, espalhadas em 162
países e territórios, sendo 800 mil
no Brasil e 58 mil no RS. No templo,
os membros da igreja aprendem
mais a respeito do propósito da vida
e fazem promessas de seguir a Cristo e de amar ao próximo. O site da
igreja é www.familysearch.org.

Médico Lucchese
é o Cristão do Ano
cardiologista Fernando Lucchese foi escolhido o Cristão
O
do Ano por decisão unânime dos
integrantes da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa (Adce). A láurea será entregue no dia
7 deste mês, durante reunião-almoço da associação no salão paroquial da Igreja da Pompéia. Lucchese é diretor do Hospital São
Francisco, do complexo da Santa
Casa de Porto Alegre, onde coordena o grupo de transplantes.

