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Adenáuer Novaes conduz discussão sobre
Reencarnação e Reprogramação da Vida

C

omo é possível ao indivíduo
ter consciência sobre o
domínio que tem da sua vida
e trilhar o seu próprio caminho? Será
que alguém está fadado a ter um
destino cuja compreensão está fora
do alcance humano, um destino
inflexível e inexplicável? Como o
auto-conhecimento pode ser uma ferramenta para construção de um novo
destino e modificar os planos assumidos para a reencarnação atual?
Uma luz será lançada sobre
essas questões no próximo seminário da Fundação Lar Harmonia.
Ministrada pelo psicólogo Adenáuer
Novaes, o seminário “Reencarnação
e Reprogramação da Vida” abordará
os temas: Reencarnação –
Processo educativo; Processamento
da Reencarnação; Reprogramação
Cármica e Mito Pessoal; Destino
Pessoal e Atualizando a vida. O
objetivo é esclarecer como o indivíduo pode ser proprietário de si
mesmo e trilhar o próprio caminho.
O especialista explica que isso é
plausível quando o ser humano
toma consciência do roteiro de vida

que realizou até o momento, as características do caminho trilhado e o
que é possível construir em sua
vida, e que depende exclusivamente
de si mesmo.
“Quando nos damos conta de
quem temos sido até então, enxergamos nosso destino e podemos
atualizar a vida que temos”, diz o
psicólogo. Para quem deseja familiarizar-se com o tema, ele sugere a
leitura do livro “Mito Pessoal e
Destino Humano”, de sua autoria.
Ainda é possível se inscrever
para o evento, que ocorrerá no
próximo dia 30 de setembro, das 9h
às 13h. Os interessados podem se
dirigir ao stand da FLH, situado no
Shopping Iguatemi (2º andar, Praça
Divaldo Franco); na Clínica Psique
ou mesmo na sede da Fundação
Lar Harmonia, onde acontecerá o
Seminário. As inscrições também
podem ser feitas através dos telefones: (71) 3286-7796 e 3345-0606.
O investimento para os participantes é de R$ 30,00 e será revertido para as obras sociais da
Fundação Lar Harmonia.

GRUDI AcampaDentro

A turminha do Grupo de Desenvolvimento
Espiritual Infanto-juvenil (GRUDI) está
organizando uma atividade inédita: um
AcampaDentro para o mês das crianças
(outubro). Você sabe o que é um
AcampaDentro? É um acampamento
diferente, que acontece dentro de algum
lugar, nesse caso, os meninos e meninas
do GRUDI acamparão com os facilitadores e voluntários, na sede da Fundação
Lar Harmonia. Os organizadores estão em
busca de ajudantes para montagem da
programação e dia do evento, que terá início às 14h de sábado (data a definir) e
findará às 14h de domingo. Doações de
lanches também serão muito bem-vindas!

“O

Calendário 2007

30/09 - Domingo - 9h às 13h

5º Seminário: Reencarnação e
Reprogramação da Vida Adenáuer Novaes

Sede da Fundação Lar Harmonia
28/10 - Domingo - 9 às 13h

Seminário Bioética, Direito Civil e a
Espiritualidade - Mônica Aguiar e
Pablo Stolze

Sede da Fundação Lar Harmonia
25/11 - Domingo - 9 às 13h

6º Seminário: Religião Pessoal e
Paz Interior - Adenáuer Novaes

Sede da Fundação Lar Harmonia
02/12 - Domingo - 7h30

Caminhada e Café da Manhã

Sede da Fundação Lar Harmonia

Semana Espírita

Palestra Pública

Toda quinta é dia de palestra pública no
Centro Espírita Harmonia. A atividade tem
início às 20h, sendo que algumas vezes
os participantes são surpreendidos com
belíssimas apresentações musicais, às
19h30. No dia 27/09, por exemplo,
Adenáuer Novaes conduz a atividade, precedido da introdução musical que será
feita por David Santana (violão e piano).
Imperdível!
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A nossa próxima Semana Espírita será
apenas em abril, mas o time de trabalhadores do Centro Espírita Harmonia está
com muita energia para organizar um
evento que verdadeiramente reúna pessoas interessadas em discutir de forma
profunda questões relacionadas ao
Espiritismo. Uma programação intensa,
com palestrantes qualificados e apresentações culturais já está sendo montada.
Uma das novidades da próxima edição é
a realização da Semaninha Espírita, que
contará com uma programação especial
voltada para o público infanto-juvenil.
Confiram mais notícias na próxima
edição do jornal!
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Adenáuer Novaes

uando nos ocupamos de tarefas meritórias, isto é, em favor
de alguém, provocamos conexões
com o Self. Nos ligamos à suprema
força amorosa que a tudo permeia.
A solidariedade verdadeira promove a sensação de felicidade íntima e de satisfação pelo real
encontro com o semelhante.
Ocupar-se de ajudar ao próximo,
contribuindo para uma sociedade
melhor, mais justa e igualitária, é
se aproximar de desígnios superiores e transcendentes. A tarefa da
caridade e de promover uma
sociedade sem excluídos não pertence tão somente ao Estado, formado pelo esforço coletivo
humano, mas principalmente por
cada indivíduo, pela consciência do
bem comum. Não fazer nada pelo
semelhante é lesar a sociedade e,
em última análise, a si mesmo. A
energia gerada pela satisfação no
auxílio ao próximo, amplia e melhora a freqüência vibratória do planeta Terra, tão agredido pela ambição
humana desmedida. Praticar a caridade é colaborar com Deus, tornando-se seu principal agente. Não
há obstáculo que possa impedir
alguém de ajudar outrem, pois o
simples pensamento em favor de
uma pessoa, mobiliza forças em
sua direção. Isso é o amor sem retribuição alguma.

Direito de Sucessões, Bioética e
Espiritualidade na pauta do próximo seminário do Núcleo Jurídico
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Confira lançamentos, dicas e
promoções da Livraria
Hostílio Freire de Novaes

Em nossa sessão de Notas,
novidades sobre o GRUDI,
Semana Espírita e Palestras
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Núcleo de Psicologia Escolar
atende crianças da Creche

O

Núcleo de Psicologia Escolar,
implantado há dois meses, na
Creche Escola Teresa
Cristina, já alcançou algumas conquistas. Uma delas, provavelmente,
um das mais importantes, diz
respeito à consolidação de uma
parceria positiva com todos os
profissionais da Creche e a união de
esforços em prol da melhoria da
aprendizagem das crianças.
O trabalho do Núcleo tem levado
em consideração os múltiplos
fatores que influenciam a prática
educacional, como o histórico de
vida de cada aluno, as dificuldades
socioeconômicas enfrentadas por
seus pais para conseguir trabalhar
e educá-los e o entorno social da
comunidade onde vivem. O intuito é
mostrar como a escola pode ser um
espaço de relações sociais que promove a formação de sujeitos
capazes de transformar a própria
realidade, já que para muitos pais a
escola é apenas um local onde
deixam seus filhos durante o período que vão trabalhar.
A equipe do Núcleo afirma que os
desafios ainda são imensos, desde
conseguir a aproximação da comunidade assistida para vivenciar de
perto o cotidiano da escola e colaborar para uma educação que possa
transformar a vida da criança, até
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“O

fazer da escola um
local privilegiado para
o fortalecimento e o
enfrentamento das
adversidades sociais e
de não reprodução da
violência social.
Entretanto, o entusiasmo dos envolvidos
parece não ter fim.
Constituído por profissionais e voluntários
da área de Psicologia,
o Núcleo pretende
elaborar varias propostas de intervenção junto à escola,
envolvendo professores, estudantes
e familiares. A idéia é propiciar um
espaço de escuta a demanda escolar e a resignificação das práticas
educativas na escola.
O trabalho do Núcleo será orientado pelo principio de que é preciso
retirar dos quadros de exclusão
social as pessoas de comunidades
populares e redefinir o perfil da

Psicologia, que há 40 anos, estaria
voltada para o atendimento das
elites. Além do mais, a interação
dos saberes da Psicologia e da
Educação têm promovido avanços
nas pesquisas sobre preconceito na
escola, violência, atendimento à
queixa escolar, fracasso escolar, a
importância do psicólogo escolar,
trazendo contribuições importantes
para a educação.

Direito de Sucessões, Bioética e
Espiritualidade em debate na FLH

O

Núcleo Jurídico da Fundação
Lar Harmonia realizará, no dia
28 de outubro, o Seminário Direito
de Sucessões, Bioética e
Espiritualidade. O evento, que
acontecerá das 9h às 13h, na sede
da instituição, espera atrair os
profissionais que atuam na área de
Direito. A proposta é reunir
expoentes da área jurídica, que
relacionam o Direito às questões
espirituais.
O juiz Pablo Stolze falará sobre
o Direito de Sucessões e
Espiritualidade, além de abordar
outros assuntos como a temática
das diferenças entre “Filhos
Biológicos” e “Filhos do Coração” e
“Inventário à luz da Doutrina
Espírita”. O convidado promoverá
ainda uma reflexão espiritual acerca
das Normas Sucessórias.
A Bioética será abordada pela
juíza Mônica Aguiar, que fará considerações sobre o seu campo de
pesquisa e área que ensina na
graduação e mestrado da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA). De acordo com
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a especialista, a Bioética surgiu na
década de 70 e junto com ela, a
indignação contra as experiências
realizadas com os seres humanos
na época do Nazismo durante a
Segunda Guerra Mundial e depois
pelos cientistas americanos no pósguerra. Segundo a juíza, a Bioética
leva em conta as implicações éticas
envolvidas nas pesquisas.
Os interessados em participar do
Seminário devem fazer investimento
no valor de R$ 30,00. As inscrições
podem ser feitas na sede da
Fundação Lar Harmonia (Rua
Deputado Paulo Jackson, n° 560,
Piatã); no stand da instituição localizado no 2º piso do Shopping
Iguatemi; no Centro de Espírita Casa
de Redenção Joanna de Ângelis ou
na Clínica Psique. Para obter mais
informações, basta ligar para o
número (71) 3286-7796/ 3345-0606.
Além de promover seminários, o
Núcleo presta atendimento jurídico
gratuito a moradores de bairros populares. Através do Projeto Balcão de
Justiça e Cidadania, oferece acesso
gratuito à Justiça para os moradores
do Bairro da Paz e adjacências.
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