VII Aniversário do Núcleo Jurídico

“Danos decorrentes do abandono afetivo – Aspectos jurídicos e espirituais”
Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ,
concluiu que o "cuidado” é valor jurídico, ou seja, o dever

de criar, de educar, de dar afeto e apoio moral e material e
de acompanhar os filhos, sejam eles procriados ou

adotados, está previsto na Constituição Federal e nas leis

do país. Concluiu que o dever de cuidado, portanto, não se
resume a prover os alimentos, mas a propiciar as

condições adequadas à formação psicológica, social,
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Auditório Francisco Cândido Xavier, na
Fundação Lar Harmonia

moral e humana dos filhos. Decidiu, por maioria, que o
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Eleições
Novas eleições, velhos
candidatos. Salvador sofre
e segue em sua contínua
agonia, sem que surjam
propostas que devolvam à
primeira capital do Brasil
seu glamour e sua beleza

descumprimento deste dever pode resultar na obrigação

natural. Sucateada,

de indenizar o filho pelo dano moral decorrente do

maltratada e esquecida

abandono.

pelos seus governantes,

A temática extrapola os limites do mundo jurídico e

envereda nas questões espirituais, morais e éticas, tanto

carece de ajuda de seus

humano precisa cuidar de outro ser humano para realizar a

aproxima a oportunidade

assim que, na referida decisão, ressaltou-se que “o ser

cidadãos. Eis que se

sua humanidade, para crescer no sentido ético do termo”

de escolher

e, por outro lado, também “precisa ser cuidado para atingir

adequadamente o

sua plenitude e superar os obstáculos e as dificuldades da

representante do grupo

vida humana”.

político que administrará

A riqueza do tema convida à reflexão sobre a necessidade
da vida em família, as relações parentais, os laços

nossa cidade. Não nos

jurídicos e espirituais – daí resultantes.

promessas. Cabe-nos,

espirituais e consanguíneos, bem como os compromissos –

enganemos com

Justiça, Direito e Espiritualidade fundem-se neste tema

juntamente com a opinião

para esclarecer a consciência humana sobre a necessidade

pública, cobrar

da amorosidade nas relações familiares em proveito de

todos. Afinal, em algum momento, Deus perguntará: “Que
fizestes da criança confiada à vossa guarda?”

Com este tema, a Fundação Lar Harmonia comemorará o
VII Aniversário do seu Núcleo Jurídico e de Cidadania,
tendo como palestrantes a Juíza Federal e Professora

Universitária Dra. Nilza Reis e o psicólogo clínico, filósofo,
espírita e escritor Adenáuer Novaes.

Você está convidado a refletir conosco, sobre o tema, à luz
do Direito e da Doutrina Espírita.

Rosemeire Fernandes é juíza e voluntária no Núcleo

Jurídico e de Cidadania da Fundação Lar Harmonia.

responsabilidades, além

Programação 2012

de contribuir diretamente,

14/07 (Sábado) - às 20h

administrativo reinante.
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29/07 (Domingo) - Das 9 às 13h

oferecendo o melhor para
mudar o caos
Votemos bem.
Adenáuer Novaes

3º Seminário: Psicologia, Espiritismo e Universo
Quântico – Adenáuer Novaes
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Universidade
Livre do
Espírito – ULE

Encerramento do 1º semestre de 2012

No período das 8h às 9h30, os alunos apresentarão, em

equipes,nas salas e auditórios de origem, seus trabalhos
de conclusão de ciclo. Das 9h30 às 9h50, um coquetel
será servido no foyer do Auditório Francisco Cândido

Xavier. A partir das 10h, todos os alunos dos seis ciclos

participarão de um momento integrativo, juntamente com

os coordenadores e gestores da ULE. Reunidos no mesmo
espaço físico, darão prosseguimento à programação.
Será uma manhã especial, marcada pelos nossos

sentimentos de amor e de carinho pelos nossos alunos.

Também pelo agradecimento a todos os espíritos amigos

A Universidade Livre do Espírito – ULE realizará encontro

que nos intuíram no bem coletivo; aos nossos

encerrar o processo de avaliação, que contempla o olhar

pelo trabalho incansável para atingirmos os nossos

aprendizado dos alunos. Compromisso, dedicação e

que disseminamos, sempre com responsabilidade e

acadêmico, no dia 22 de julho de 2012 das 8h às 12h, para

coordenadores, facilitadores, monitores e pessoal de apoio,

observador e constante dos coordenadores sobre o

objetivos – o de primar pela excelência do conhecimento

responsabilidade são palavras de ordem para a

compromisso com o trabalho assumido; a todos os

organização da reta final das atividades de encerramento

companheiros do Centro Espírita Harmonia que nos

do Primeiro Semestre.

ajudaram; a Mabel Novaes pela compreensão e constante

caráter formativo, havendo uma constante preocupação

Diretor Geral, Adenáuer Novaes, por tudo que nos

internalização de que somos espíritos imortais e em

exercício do aprender a amar.

Os critérios preestabelecidos para a avaliação são de

ajuda na organização dos nossos eventos; e ao nosso

com o objetivo precípuo da ULE, que é contribuir para a

oportuniza, principalmente pelo trabalho no bem e no

processo evolutivo. Teremos a apresentação dos trabalhos
realizados pelos alunos e supervisionados pelos seus

respectivos coordenadores, a formatura da quarta turma de

Mª Cecília Sá Alvarenga é psicopedagoga

e reitora da Universidade Livre do Espírito.

Licenciados em Estudos Espíritas e, por último, a

Psicologia,
Espiritismo
e Universo
Quântico

Jornal Harmonia – Psicologia, Espiritismo e Universo

Quântico. Como surgiu a ideia de unir temas tão diferentes?

Adenáuer Novaes – Em meus estudos espíritas, sempre notei
a dificuldade em explicar certos fenômenos mediúnicos pela
via racional, notadamente pela Física. Ao estudar a Física

Quântica, pude observar que as explicações poderiam ser

encontradas dentro de seus novos paradigmas. Por outro lado,
quando fiz meus estudos a respeito do Inconsciente na

Psicologia, percebi que também faltavam explicações para sua
natureza. Encontrei tais explicações no Espiritismo. Ao me

dedicar aos estudos que relacionam estes três conhecimentos,

expediente

lançamento do livro Psicologia e Universo Quântico.
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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.

“O amor é a força propulsora do universo.”

incluem os fenômenos que não se enquadram na Dimensão
Material, dentre eles os saltos quânticos das partículas

subatômicas. O Espiritismo revela as leis do Mundo Espiritual,
estruturais e éticas; a Física Quântica tenta explicá-las
matematicamente.

JH – As novas descobertas da Mecânica Quântica, no futuro,
vão dar suporte à teoria do inconsciente e ao conceito de
Sincronicidade?

Adenáuer Novaes – A Mecânica Quântica tenta usar a

linguagem físico-matemática o que ainda é do domínio da

uma delas, sobre a estruturação do Inconsciente. Quanto à

suas descobertas e que isso poderia ser melhor compreendido

colabore com nossas
obras assistenciais
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Em entrevista ao Jornal Harmonia,
Adenáuer Novaes fala um pouco sobre o
tema desse próximo seminário.

mais profundos sobre os temas, culminando com o
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Diego Novaes

|

filosofia e da intuição. Talvez venha a dar suporte a muitas

pelo Espiritismo e pela Psicologia. Daí nasceram meus estudos

Jornalista Responsável
Marcia Cristina de Moraes Matos
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Seminário com Adenáuer Novaes

vi que a Física Quântica carecia de explicações a muitas de

mensagem de Adenáuer Novaes, Diretor Geral da ULE.

|

JH – Você tem um conceito próprio para definir o Universo
Quântico?

Adenáuer Novaes – O Universo Quântico é aquele em que
nossa mente pode extrapolar os limites da racionalidade,
permitindo que a intuição aconteça. Nele, o fenômeno

mediúnico é perfeitamente cabível e a Sincronicidade é melhor
compreendida. É um universo multidimensional, cabendo o
conceito de múltiplos universos.

JH – Qual o ponto mais importante que você identifica entre o
Espiritismo e o Universo Quântico?

Adenáuer Novaes – A Dimensão Espiritual. Entre as

descobertas da Moderna Física Quântica, encontramos a

incógnitas que rondam o conhecimento humano. Creio que,
Sincronicidade, é importante salientar que só com a ideia do
Universo Quântico se pode entendê-la.

JH – Qual a relação possível entre o observador da Física

Quântica e o conceito de consciência na Doutrina Espírita?
Adenáuer Novaes – O observador, na Física Quântica, é o
Espírito imortal do Espiritismo. É o Espírito o senhor do

Universo, capaz de modificá-lo em face de sua plasticidade e

de seu não determinismo. Tomando a consciência como sendo
a consciência de si mesmo e, portanto, como sinônimo de

Espírito, veremos que o Universo está para ele e lhe serve de
meio de evolução.

JH – Como pode o seminário Psicologia, Espiritismo e

Universo Quântico ajudar as pessoas no seu desenvolvimento
pessoal?

Adenáuer Novaes – Penetrar nos conhecimentos profundos

do Universo Quântico, da Psicologia e do Espiritismo implica
numa atualização da consciência e em uma mudança de

estágio evolutivo quando se alcança o sentido das coisas a

partir dos novos paradigmas integrados. Trata-se da libertação
da mente dos velhos sistemas aprisionantes, que mantêm o
Espírito na ignorância de si mesmo.

JH – Diante do que será apresentado no seminário, qual a
pergunta para a qual você gostaria de ter a resposta?

Adenáuer Novaes – Tenho muitas perguntas sem respostas.
Cada vez mais percebemos que o sistema que criamos para
explicar as coisas é incompleto. Talvez a pergunta mais
importante ainda sem resposta é O QUE SOU EU?

Denyse Pinheiro é especialista em Direito Sanitário
e voluntária na Editora Harmonia.

afirmação da existência da Dimensão Espiritual, na qual se
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