harmonia

jornal

jornal

harmonia
TV Harmonia

Ano X | Nº114 | Maio de 2013

O Centro Espírita Harmonia em conexão com o mundo
COLOCAR A LUZ SOB O VELADOR continua sendo a

premissa da TV Harmonia em sua nova fase. Já há alguns

anos, o Centro Espírita Harmonia–CEH, em parceria com a
TV CEI do Conselho Espírita Internacional, realiza as

transmissão de suas principais atividades públicas através
do seu portal institucional www.larharmonia.org.br. Em

2012, deu-se início à tarefa de reestruturar completamente
este importante canal de comunicação com o público
espírita e simpatizantes através da montagem de um

estúdio próprio, com equipamentos modernos de geração

e transmissão, bem como criar uma nova interface na web,
para difusão do seu conteúdo. Assim surgiu o portal

www.tvharmonia.org.br, que estreou em janeiro de 2013,
em que o público pode encontrar, em três canais, uma
variada programação que vem sendo incrementada
continuamente.

Para facilitar o acesso dos internautas, este conteúdo foi
organizado da seguinte forma: Canal 1 – Programação

de comunicação para as ideias espíritas, com uma

linguagem moderna e atualizada às novas demandas do

ser humano quanto ao seu crescimento como pessoa e a
sua espiritualidade.

Um outro ponto muito importante desta nova etapa da TV

Harmonia é que todo material produzido está armazenado

e também disponível no YouTube, através de canal próprio
na rede mundial de transmissão de vídeos da internet.
Assim, de fato, o internauta pode também acessar as

palestras e programas diretamente por este destacado
veículo da web. Como interatividade é a palavra do

momento quando se fala em comunicar, as pessoas podem
enviar críticas e sugestões através do Fale Conosco
disponível no Portal e, assim, colaborar com o
aprimoramento da programação.

Ramiro Jr. é administrador e coordenador da TV Harmonia,
na Fundação Lar Harmonia.

On-line, que exibe os programas e palestras gravados;

Canal 2 – Programação ao Vivo, que transmite, em tempo

real, as atividades doutrinárias públicas do Centro Espírita
Harmonia; e o Canal 3 – On-demand, em que o usuário
encontra organizado um arquivo para assistir, quando

quiser, a todo o material já transmitido. Dois programas já
estrearam: o Ondas da Paz, que é um programa de
variedades dentro dos temas do Espiritismo e é

apresentado por Ramiro Jr., palestrante e trabalhador do

CEH, e o Discutindo Relações (DR), que trata da dinâmica
das relações humanas e é apresentado pela psicóloga e
também palestrante Isabel Guimarães. Já está sendo

editado também o programa Alquimia, a ser apresentado

por Adenáuer Novaes, um dos diretores da Fundação Lar
Harmonia.

Maio

18/05 (Sábado) - às 20h

Aniversário do Núcleo Médico
Junho

02/06 (Domingo) - às 17h
Encontro Junino
Julho

13/07 (Sábado) - às 20h

Aniversário do Núcleo Jurídico

28/07 (Domingo) - Das 9 às 13h

Outros trabalhadores e conferencistas da Instituição estão

3º Seminário: Jesus, O Intérprete de Deus
Adenáuer Novaes

programas que tratem de temas variados, de forma a

Agosto

sendo convidados para desenvolverem projetos de outros

compor uma extensa e diversiﬁcada grade, oportunizando
acesso às mais diferentes informações e conhecimentos
que podem ser oferecidos pelo Espiritismo e suas

conexões com outras propostas de desenvolvimento

psicológico e espiritual. A ideia é proporcionar um veículo
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Programação 2013

25/08 (Domingo) - Das 9 às 13h

O trabalho
O trabalho sempre foi o meio mais digno para a sobrevivência humana, tendo como consequência a possibilidade da
vida em sociedade. Todos querem um bom emprego, boas condições de trabalho e ambiente agradável. Há um
importante trabalho, porém, que independe de patrão, cujo salário não aparece no ﬁm do mês e que, no entanto, tem
alto valor para a qualidade de vida: o trabalho de construção de uma personalidade ótima e espiritualmente saudável.
Busquemos um bom emprego e, enquanto fazemos a parte externa, cuidemos também de nosso mundo interior.

4º Seminário: Sonhos: A Essência Orientando a
Existência
Djalma Argollo

Adenáuer Novaes
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Ser mãe: um presente de Deus
Muito se ouve dizer que ser mãe não é uma tarefa fácil,

Como diz o clichê, “Um ﬁlho não vem com um manual de

mas como é doce e maravilhosa a maternidade!

instruções”. Para cuidá-lo, a mãe segue o seu coração, sua

A maternidade é um dom divino. Toda mulher que se

intuição ditada pelo amor incondicional a ele ofertado. Se

permite ser mãe, biológica ou não, desfruta da felicidade

errou, se acertou, apenas o tempo poderá dizer.

de estreitar em seus braços um pequeno e indefeso ser,

E nessa caminhada, mãe e ﬁlho compartilham alegrias,

desfruta da alegria de se saber cuidadora dele, doando-lhe

tristezas, segredos, incertezas... E numa relação de

amor incondicional.

cumplicidade, crescem e aprendem juntos, pois ambos

Desde os primeiros momentos de vida desse pequeno ser,

muito têm para ensinar um ao outro, tendo, como

os sentimentos que lhe aﬂoram ao coração são os mais

ingrediente, o amor que os une.

sublimes, mais etéreos, mais inimagináveis. Ao

E passados os anos, o ser mãe transforma-se em aguardar

amamentá-lo, então..., meu Deus, é algo incomparável!

o momento de ser avó, para pulsarem, em seu coração,

A todo momento, atenta a suas necessidades, a mãe

novas emoções, numa dimensão diferente de doçura e

chora, ri, se vê ansiosa a cada movimento de seu ﬁlho,

entendimento; transforma-se na ansiedade de estreitar nos

aconchegando-o ao colo ou simplesmente segurando-lhe

braços o ﬁlho de seu ﬁlho e descobrir, naquele pequenino

as mãozinhas, transmitindo-lhe conforto, proteção,

ser, os traços mais belos do bem mais precioso que Deus

segurança.

lhe conﬁou ao coração: seu ﬁlho, um Espírito imortal.

A maternidade é uma dádiva, é o melhor presente de

E, assim, a maternidade é comemorada não no segundo

Deus. A responsabilidade que Ele confere ao coração

domingo do mês de maio, mas no dia-a-dia de uma relação

daquela que se transforma em mãe é muito grande. Ajudar

construída e alicerçada no amor e pelo amor, sempre

um ﬁlho a desenvolver-se e a se descobrir é ensinar-lhe

lembrando que o amor de uma mãe é diariamente

valores éticos e morais que o ajudarão em sua caminhada

renovado, pois é incondicional.

evolutiva e farão dele um homem de bem. E nesse
processo, mãe e ﬁlho compartilham aprendizados.

Ana Carmen Segura é administradora

expediente

e voluntária na Fundação Lar Harmonia.
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colabore com nossas
obras assistenciais
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.”

Programa Caminho Legal

“Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve; mas para
quem sabe exatamente aonde quer chegar, só existe uma estrada certa.”
É inegável a aﬁrmação atual de que a justiça brasileira
percorre o caminho em busca do diálogo e da aproximação
com a sociedade. Tal constatação tem conduzido os
Tribunais de todo o país a implementar ações e programas
direcionados à valorização dos direitos fundamentais dos
cidadãos.
Não nos restam dúvidas de que somente a interlocução
permanente entre o Poder Judiciário e a sociedade
permitirá alcançarmos, no futuro, uma sociedade mais
justa, menos litigiosa e que tenha a consciência sobre
valores que lhe são postos à disposição e se revelam
irrenunciáveis.
Para tanto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem
envidado esforços em busca da consolidação permanente
da cultura de valorização do ser humano, e um dos seus
programas mais recentes surge exatamente para difundir e
incentivar o exercício pleno da cidadania. Estamos nos
referindo ao Programa Caminho Legal.
O referido programa parte da compreensão sobre a
imensurável capacidade dos jovens em protagonizar
transformações signiﬁcativas na sociedade, entendendo
que é dever de todos contribuir para a formação de valores
que sustentem uma vida inspirada nos princípios da
cidadania, ética e responsabilidade social, orientando
nossas crianças e adolescentes na escolha de caminhos
mais tranquilos a serem percorridos.
O Programa Caminho Legal surge com o intuito de
acrescentar, à vida dos jovens, o acesso amplo à
informação, mediante a construção dos saberes
fundamentais para o exercício pleno da cidadania,
estimulando a articulação dos direitos e deveres perante a
sociedade civil.
Está estruturado no desenvolvimento de ações educativas
consistentes e permanentes que possuem como
pressuposto a utilização da teoria aplicada a uma realidade
prática. Nesse sentido é que serão desenvolvidas
atividades educativas de conscientização, por meio de
palestras, dinâmicas, oﬁcinas e discussões, em que o
jovem surge como protagonista, permitindo a ele interagir
com a realidade do mundo que os cerca.
Se pensarmos que o real signiﬁcado da palavra “liberdade”

envolve atributos inerentes a toda pessoa e a torna
soberana na sua essência, passamos a compreender que
não pode haver liberdade sem justiça, nem justiça sem
liberdade. Portanto, torna-se fundamental entender que
uma formação pautada nos valores da ética e da moral,
lastreada em princípios de civismo e de cidadania, é o
alicerce para uma sociedade evoluída e justa, que deve
ofertar, ao indivíduo, mecanismos para a conquista de sua
liberdade responsável.
A valorização de conceitos que integram a formação do ser
humano representa mudança de cultura, vez que
transforma lágrimas em sorriso, diferenças em respeito,
permitindo a construção de mecanismos de crescimento. É
preciso estar aberto para ouvir e acolher o outro. Ao invés
do ponto ﬁnal, as reticências. Há sempre novas e outras
razões, há sempre espaço para o incentivo ao exercício
pleno da cidadania.
Por tudo isso, é com imensa satisfação que o Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia inaugura um novo tempo, de
maior aproximação com o futuro, pois para nós não restam
dúvidas de que os jovens de hoje são os grandes
protagonistas do amanhã. Para quem não sabe aonde quer
chegar, qualquer caminho serve; mas para quem sabe
exatamente aonde quer chegar, só existe uma estrada
certa. É exatamente esta estrada que o Programa Caminho
Legal quer percorrer, pois apesar das diﬁculdades e dos
obstáculos que sempre existirão, estamos certos de que é
a estrada certa que nos conduzirá a dias melhores.
E em parceria com a Fundação Lar Harmonia, o TJBA inicia
o projeto que beneﬁciará os alunos da Escola Allan Kardec
e jovens das comunidades expostas ao risco social
assistidos pela instituição, com idade entre 14 e 17 anos.
Ricardo Augusto Schmitt
Juiz Assessor da Presidência do Tribunal de Justiça da
Bahia
Manuela Lima Portela
Coordenadora do Programa Caminho Legal
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