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Copa do
Mundo
ADENÁUER NOVAES
Inegavelmente o campeonato
mundial de futebol, organizado
pela FIFA, é um evento de grande magnitude e de força atrativa
para bilhões de expectadores. O
“fair play”, a disciplina, a pontualidade, a organização antecipada,
o desenvolvimento econômico
que proporciona, a alegria, fora as
habilidades individuais e coletivas, demonstram sua importância
para a humanidade. Os valores
que cercam a competição estão
muito acima do simples desejo de
vencer. O espírito de equipe, a
fraternidade entre os povos, o
encontro de culturas sem hegemonias e a maestria dos atletas
colocam aquele campeonato como um dos instrumentos da divindade para a evolução do planeta.
A responsabilidade da seleção de
futebol do Brasil, muito acima da
possibilidade de sagrar-se campeã, é de contribuir para esse
nobre e importante evento mundial, como um convite de Deus ao
trabalho de semear a paz e o
amor entre as criaturas na Terra.
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“As Vidas de Chico Xavier”
Palestra de Marcel Souto Maior e convidados
no aniversário do V Ano do Núcleo Jurídico e de Cidadania
Há 100 anos, nascia, no
interior de Minas Gerais, uma
personalidade especial: o
médium Francisco Cândido
Xavier, que deixou no planeta
marcas de uma vida dedicada
ao amor e de uma mediunidade
rica e incontestável.
Para homenagear esse
homem singular: Chico Xavier,
a Fundação Lar Harmonia, na
ocasião do V Aniversário do
Núcleo Jurídico e de Cidadania,
terá a honra de contar com a
Palestra Aberta do Jornalista
Marcel Souto Maior, “As
Vidas de Chico Xavier”.
Marcel Souto Maior é autor,
entre outros, dos livros: “As
Vidas de Chico Xavier”, “Por
Trás do Véu de Ísis”, “As Lições
de Chico Xavier” e “Chico
Xavier: A História do Filme de
Daniel Filho”, todos tendo como
foco o médium Chico Xavier,
sendo que o primeiro se
constitui como a mais

CRISTIANE SILVEIRA
importante e mais autêntica
biografia do médium; o
segundo, uma reportagem
sobre a mediunidade; no terceiro, o autor relata as lições recebidas de Chico Xavier na ocasião da sua convivência com o
médium, durante a elaboração
da sua biografia; e o último relata situações inusitadas ocorridas
durante o período de gravação
do referido Filme “Chico Xavier”,
que já foi assistido por mais de
3.000.000 de pessoas, aclamado como um dos filmes nacionais mais assistido no País.
Visando enriquecer ainda
mais o evento e a presença de
Marcel, trazendo ao público
novas perguntas para melhor
conhecermos o médium e o
homem Francisco Cândido
Xavier, contaremos com a
participação de convidados
ilustres, todos com uma vida
dedicada ao estudo, à pesquisa

e à divulgação da Doutrina
Espírita: Adenáuer Novaes,
André Luiz Peixinho, Djalma
Motta Argollo e Luís Hu e
com a apresentação do
repórter José Raimundo.
Você está convidado a
participar desse momento
importante e único. O evento
será transmitido ao vivo pela
TVCEI www.tvcei.com e pelo
site da Fundação Lar
Harmonia
www.larharmonia.org.br e será
realizado no dia 09 de julho de
2010 (sexta-feira), às 19:30h,
no Auditório Francisco
Cândido Xavier, na sede da
Fundação Lar Harmonia,
situada à Rua Deputado
Paulo Jackson, nº 560, Piatã.
Maiores informações (71)
3286-7796.
Contamos com a sua
presença!
Cristiane Silveira é
advogada e Presidente da
Fundação Lar Harmonia.
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Colabore

com nossas obras sociais!
Caso você queira contribuir
com o trabalho da Fundação Lar
Harmonia, mande um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br.
Você receberá em casa um
exemplar do nosso jornal, onde
poderá acompanhar nossas
realizações, e um boleto bancário
referente à sua contribuição.
O valor a ser doado será
estipulado por você.
Fundação Lar Harmonia

“O AMOR

É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”
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O envelhecimento populacional e a necessidade
de atenção à população idosa
As três últimas décadas foram
marcadas por expressivas
mudanças sociodemográficas no
Brasil e na Bahia. Entre as
principais, destacam-se o
arrefecimento do ritmo de
crescimento demográfico, fruto do
significativo declínio da
fecundidade, a continuidade da
urbanização e o processo de
envelhecimento populacional. Esse
processo assume visibilidade e se
manifesta através do aumento da
participação relativa das pessoas
idosas (com mais de 60 anos de
idade) na população total e pelo
aumento da longevidade. Os seus
principais fatores determinantes são
a queda da fecundidade e o
aumento da esperança de vida.
Com efeito, segundo dados dos
censos demográficos, a taxa de
fecundidade na Bahia, que era de
7,2 filhos/mulher em 1970, declinou
para 2,5 filhos/mulher em 2000.

JOSÉ RIBEIRO
Segundo os dados mais recentes
da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) do IBGE, no
ano de 2008, a taxa de fecundidade
das mulheres baianas era de
apenas 1,86 filho/mulher – já
abaixo do nível de reposição da
população (2,1) e ligeiramente
abaixo da média nacional (1,86).
Por outro lado, a esperança de vida
experimentou um significativo
acréscimo de 12,6 anos ao passar
de 59,7 anos em 1980 para 72,3
anos em 2008.
Com base nas informações da
PNAD, a população baiana idosa,
ou seja, com mais de 60 anos de
idade, já era de aproximadamente
1,5 milhão de pessoas no ano de
2008 e correspondia a 10,3% da
população total. Já na Região
Metropolitana de Salvador (RMS)
residem 303 mil pessoas com 60

anos e mais. Esse número vem
subindo rapidamente e é reflexo do
processo de envelhecimento no
país como um todo. No Brasil,
nesse mesmo ano, o contingente
de idosos já chegava a 17,6
milhões de pessoas. O processo de
envelhecimento populacional no
Brasil se tornará ainda mais intenso
a partir das próximas décadas.
Segundo as projeções elaboradas
pelo IBGE, a proporção de pessoas
com 60 anos e mais aumentará
para 18,7% em 2030 e
subsequentemente para cerca de
30,0% no ano de 2050, ocasião na
qual a população idosa chegará a
64 milhões de pessoas – efetivo
superior em 5 milhões ao somatório
dos contingentes populacionais de
São Paulo e Minas Gerais (estados
mais populosos do país) no ano de
2008.
José Ribeiro
é Economista e Demógrafo

A Mídia e o Espiritismo
O interesse da grande Mídia
pelos fenômenos mediúnicos
estudados e experimentados pelos
espíritas é antigo, mas, quando se
trata da divulgação da doutrina
Espírita, ou melhor, dos seus
postulados, a situação muda.
Primeiro porque se trata de uma
religião e religião não é um produto
que possa ser vendido
massivamente. Segundo porque, se
a Mídia incluísse programas
espíritas, as outras religiões iriam
reivindicar o mesmo direito, o que
seria inviável.
A grande Mídia, aqui entendida
como canais importantes de
televisão e rádio, permanece muito
interessada por temas caros ao
Espiritismo como reencarnação e
mediunidade. As últimas novelas da
rede Globo sempre estão trazendo
esses temas, o que tem criado
muita controvérsia. De um lado, a

MARCIA MATOS
preocupação com o purismo da
doutrina. De outro, o
reconhecimento da necessidade de
divulgação, imperiosa no momento
atual. Mas a verdade é que nem a
reencarnação nem a mediunidade
são temas exclusivamente
espíritas.
Outra forma pela qual a doutrina
espírita tem marcado presença na
Mídia tem sido ouvir representantes
oficiais do Espiritismo sobre temas
polêmicos, profundamente
emocionais e chocantes. Nesse
caso, é verdadeiramente possível
esclarecer coerentemente o grande
público sobre o Espiritismo, o que
representa um grande avanço. Há
ainda o espaço da Internet, em que
não faltam programas, blogs, sites,
canais fechados, etc...
Todos sabemos que a grande
vantagem da divulgação midiática é
a audiência extrema. Mas também

“MISSÃO: CONTRIBUIR PARA O DESPERTAR DO SER HUMANO EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES.”

sabemos dos efeitos colaterais
incontroláveis: massificação,
banalização, distorção, descrédito.
Talvez, neste caso, a reflexão mais
importante seja: Interessa ao
Espiritismo uma divulgação
massiva? Haverá prejuízos? E que
prejuízos seriam esses? Não
devemos esquecer que se Mídia é
poder, Religião também o é.
Seja como for, o Espiritismo
está, atualmente, em vantagem
com relação às demais religiões,
porque a mídia tem procurado
muito mais os seus representantes
que considera fontes confiáveis e
respeitáveis. De uma forma ou de
outra, a semente está sendo
lançada. Agora, se a terra está
devidamente preparada é outra
questão, porque a reação do
público sempre foi e sempre será
uma incógnita.
Marcia Matos é jornalista é
colaboradora na Fundação
Lar Harmonia
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ULE – Universidade Livre do Espírito
A Universidade Livre do Espírito (ULE)
é uma das células componentes do Centro
Espírita Harmonia e tem como principal
objetivo fazer com que seus alunos
percebam-se espíritos. Pode parecer fácil,
mas esse processo é lento e longo. Não
adianta apenas saber; é preciso sentir-se
Espírito.
A ULE inicia-se com o Ciclo de Estudo
I, também chamado de Curso Básico de
Espiritismo, em que os alunos podem ter
uma ideia do que é o Espiritismo, seus
princípios básicos, e conhecer um pouco
sobre o nosso Centro Espírita Harmonia.
Normalmente, ao término do Ciclo I, os
alunos percebem que necessitam aprofundar os conhecimentos adquiridos, podendo
matricular-se no Ciclo II, quando as discussões versam, principalmente, sobre cinco
temas: biologia e reencarnação, história e
evolução, psicologia, mediunidade e
relacionamento familiar. No Ciclo III, são
abordados os seguintes temas: sexualidade,
religião, ciência e espiritismo, mitos e
mundo espiritual.

ELISABETE CASTELO BRANCO
Em cada ciclo, os alunos podem conhecer assuntos mais complexos e controversos. No Ciclo IV, as conversas e discussões são sobre política, psicopatologia,
cristianismo, bioenergia e parapsicologia,
sempre, é claro, fazendo a interface com o
espiritismo. No Ciclo V, sobre filosofia,
tanatologia, ecologia, universo quântico e
educação/ética/direito.
Acham que acabou? Ainda tem mais: o
Ciclo VI promete! Pesquisas relacionadas
a temas espíritas ainda são escassas; mas
esse ciclo se propõe a amenizar essa falta,
conduzindo estudos e pesquisas direcionadas a esses temas.
Cada Ciclo de estudo, composto por
cinco módulos ou temas, tem duração de
um semestre, com uma aula semanal de
duas horas. As aulas são dinâmicas e
contam com a participação de todos – coordenadores, professores e principalmente
alunos.
Além da Aula Inaugural no início de
cada semestre, no final, há o Encerramento

Geral, que conta com a participação da
equipe ULE e dos alunos de todos os
Ciclos. É uma grande confraternização,
quando todos renovam as energias para
iniciar o Ciclo seguinte, conhecem os
futuros professores e coordenadores, aproveitam para pôr a conversa em dia e praticar os conhecimentos adquiridos.
Cada ano que passa, a ULE se renova
e pode oferecer a seus alunos novas
conquistas. Para 2010, estamos planejando
um encerramento de novos conhecimentos
e confraternização. É claro que os protagonistas serão os alunos da ULE, que apresentarão um resumo daquilo que internalizaram durante o semestre.
Ficou com vontade? A ULE é sua, foi
idealizada e realizada para você. O que
está esperando? VEM!
Elisabete Castelo Branco
é odontopediatra e
coordenadora da ULE.

Ensino à distância
A Educação está se democratizando e
já atinge um número cada vez maior de
pessoas nos locais mais distantes do
Brasil e do Mundo.
Se, em décadas passadas, as
pessoas viam, com certa reserva, a
modalidade de ensino em que o
professor não estava presente, junto com
os alunos, compondo o espaço formal de
aprendizagem, na atualidade, uma gama
de cursos a distância assola o país e
contribui para que a Educação se faça na
sua totalidade. Nesse contexto, o EAD
(Ensino a distância) deve ser visto como
disseminador do conhecimento individual
e coletivo que pode contribuir para a
construção de uma sociedade mais justa,
em que as pessoas são ligadas pelo
interesse comum de aprender. Através da
comunicação de múltiplas vertentes, o
EAD se transforma em uma alternativa
para superar limites temporais e
espaciais, cujos pilares são: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a
viver juntos e aprender a ser. No EAD,
a todo momento, o aluno é induzido a
pesquisar e assimilar o conteúdo,
contribuindo para a participação efetiva
do processo ensino-aprendizagem.
A implantação do Ensino a Distância
no Centro Espírita Harmonia, além de
constituir um grande avanço na busca
pela modernização do aprendizado, contribui para a ampla disseminação do conhe-

GRÁCIA PASSOS / JANE MOTA
cimento da Doutrina Espírita, sem se distanciar do foco principal desse conhecimento que é o de contribuir para que o indivíduo se perceba espírito em evolução.
O conteúdo programático é
semelhante ao curso presencial que
acontece nas dependências do Centro
Espírita Harmonia e tem como professor
Sócrates Katsivalis, também professor do
Curso Básico presencial. Como não há o
contato presencial, nos encontramos
mensalmente – professores, tutores e
alunos – em chats e fóruns e, a cada
encontro, além do aprofundamento dos
assuntos abordados, transmitimos e
recebemos fluidos amorosos.
É a internet exercendo o seu papel
social e humano, utilizada para uma
grande corrente do bem, em que pessoas
geograficamente distantes se encontram
para alimentar seu espírito com os
ensinamentos de Jesus Cristo,
codificados por Allan Kardec.
A primeira turma do Curso Básico de
Espiritismo EAD forma-se agora, neste
semestre, e a experiência foi tão boa que
já se amplia para novos rumos. Em julho,
iniciaremos o EDM EAD. É a ULE Universidade Livre do Espírito do
Centro Espírita Harmonia, avançando
para estar em todos os lugares e
disponível a todos os que querem
estudar a Doutrina Espírita.

Se você tem interesse, acesse o site
www.larharmonia.org.br e embarque
conosco nessa viagem do Ensino a
Distância.
Grácia Passos e Jane Mota
são pedagogas e tutoras do EAD.

Programação 2010
Julho
09.07 – 19h30 – Aniversário do Núcleo Jurídico.
Participação especial de Marcel Souto Maior.
25.07 – 9 às 13h – 7º Seminário: “Espiritismo,
Psicologia e Universo Quântico”, com
Adenáuer Novaes

Agosto
29.08 – 9 às 13h – 8º Seminário: “Libertandose da Obsessão”, com Djalma Argollo

Setembro
26.09 – 9 às 13h – 9º Seminário: “Transtornos
Psíquicos e Obsessão”, com Adenáuer
Novaes

Outubro
24.10 – 9 às 13h – 10º Seminário: “Liderança
Integral”, com Sócrates Katsivalis

Novembro
28.11 – 9 às 13h – 11º Seminário: “Espiritismo:
Religião sem Culpa”, com Adenáuer Novaes

Dezembro
05.12 – 7h – Caminhada e Café da Manhã
11.12 – 20h – Encontro Inter-religioso
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