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Marcia Matos é jornalista e coordenadora do Grupo de
Autoconhecimento André Luiz, no Centro Espírita Harmonia.

A Religião e os Avanços Científicos
IX Encontro das Religiões

A Religião e os Avanços Científicos é o tema do IX Encontro das
Religiões promovido pelo Núcleo Jurídico e de Cidadania da Fundação
Lar Harmonia.
Este evento, realizado desde 2005, sempre no mês de dezembro de
cada ano, constitui um momento de unidade entre algumas expressivas
religiões e oferece oportunidade ao público de ouvir os seus
representantes abordarem importantes temas de interesse coletivo, que
promovam o crescimento, a paz e harmonia social.
É de uma beleza intraduzível constatar pessoas com convicções
religiosas distintas apresentarem as suas ideias sobre o tema abordado,
ouvindo, respeitando e aplaudindo os demais. Não é um momento para
avaliação, debate ou critica, mas para se conhecer o pensamento de
todos e formar uma corrente única em torno dos temas propostos.
Este ano teremos os seguintes convidados: Candomblé – Ailton Ferreira;
Catolicismo – Padre Luís Simões; Espiritismo – Adenáuer Novaes;
Islamismo – Sheik Ahmad; Judaísmo – Rabino Uri Lam; Protestantismo
– Pastor Djalma Torres. Como sempre, contaremos com a apresentação
do Jornalista Jorge Portugal.
O Encontro das Religiões acontecerá no dia 13 de dezembro, às 19h, no
Auditório Francisco Cândido Xavier, na Fundação Lar Harmonia. A
participação no evento é gratuita e todos estão convidados a integrar e
embelezar este encontro fraterno.
Data
Horário
Local

13.12.2014
19 horas
Sede da Fundação Lar Harmonia
Auditório Francisco Cândido Xavier
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Jesus

LIVROS

O I N T ÉR P R E TE D E D E U S

Por mais que a internet exerça
fascínio sobre as pessoas,
trazendo informações em tempo
real, proporcionando acesso
instantâneo às notícias e
formando uma rede que

o arquétipo divino

universaliza o saber, o livro ainda
é consumido com interesse e
paixão por aqueles que não
desprezam o prazer de sentir seu
cheiro, folhear suas páginas e
guardá-lo como fonte permanente
de consulta. Se o adulto pode
substituí-lo pela onda digital, a
criança, por sua vez, que tem seu
tempo de acesso limitado e que
está dando os primeiros passos
na leitura, requer que o livro se
faça presente. Cultivemos o bom
hábito da leitura.
Adenáuer Novaes
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LOCAL
Fundação Lar Harmonia
Auditório Francisco Cândido Xavier
Rua Deputado Paulo Jackson, 560
Piatã - Salvador/BA

às 20h
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PÁGINA

embalá-los no nosso amor para que se tornem a presença divina
que oferecemos ao outro e a nós mesmos. E não deixemos de
envolver os desconhecidos, os necessitados e os inimigos nessa
onda de amor que o Natal gera.
O cenário do nascimento de Jesus é perfeito. Um homem, uma
mulher e um bebê numa estrebaria. Simples como o amor e tão
cheio de significados... Essa cena nos mostra que o amor une as
diferenças e que através dele se torna possível a convivência, no
mesmo espaço, do humano, do animal e do divino.
É Natal. Enfeite de Ágape sua casa, seus amores, seu próximo e
seu corpo. Sature sua alma com a fragrância divina e deixe que
todos fiquem perfumados. Faça como Jesus. Una no espaço do seu
ser todos os irmãos que se aproximem e ensine ao mundo que é
possível amar desinteressadamente.
Que o seu Natal seja feliz.
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O Natal realiza uma batalha heroica para não perder mais espaços,
nos nossos corações, para o grande deus do Consumo.
Precisamos manter vigilância redobrada para garantir a vitória do
amor porque a nova deidade transforma em necessário tudo que é
supérfluo e é hábil em se misturar aos desejos sinceros de união,
amizade e amor. Por isso, nos esgotamos, decorando as nossas
casas, comprando presentes, enfeitando nossos corpos.
Nessa empreitada, esquecemos que amor e beleza são realizações
do Espírito sob a condução atenciosa do divino e que se manifesta
no cuidado com a nossa integridade e no respeito à integridade do
outro. O Evangelho de Jesus se traduz numa única palavra – amor –
e, por isso, Natal é ágape, o amor fraterno e desinteressado. A cada
final de ano temos a oportunidade sagrada de renovar o
compromisso de nos tornarmos inteiros, através da energia
poderosa do nascimento de Jesus que repete em nossas almas:
amar o próximo como a si mesmo.
Não desperdicemos a oportunidade. Que venham os presentes, a
decoração, as belas roupas, mas não nos esqueçamos de
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Então é Natal...
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A Caminhada pela Paz, realizada pela Fundação Lar Harmonia desde 1998, é um evento
indescritível, de uma energia contagiante, que sempre reúne mais de 300 pessoas, entre adultos e
crianças, vibrando pelo amor entre os seres humanos. Seu objetivo maior é propagar uma
mensagem de paz e harmonia entre todos nós, seres humanos, levando-nos a refletir que depende
de cada um de nós a construção da paz interior, que se refletirá em nossas atitudes e experiências
no contato com o outro, criando um ambiente harmonioso por onde passarmos. Desde o seu
planejamento até a caminhada propriamente dita, trabalhadores e voluntários entram num clima de
muita alegria e integração.
Este ano, a 16ª Caminhada pela Paz apresentará o tema “Acolha a vida, ame viver!” e acontecerá no
dia 7 de dezembro, domingo. Como sempre, o ponto de partida é o Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis, de onde sairemos, às 7 horas, caminhando , após um momento de
meditação e de alongamento, com destino à sede da Fundação Lar Harmonia, acompanhados de
um preparador físico. Lá chegando, poderemos saborear um delicioso café da manhã em clima de
confraternização, de alegria e de muita paz e harmonia.
Para a realização dessa Caminhada, a Fundação contou com o apoio de parceiros como: Indiana
Veículos, Centro Sul Atacadista, Ademi-BA, Santa Emília Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Gráfico Empreendimentos, BR Incorp, Tráfit, Lojas Guaibim, Cristal, Arroz Tio João, Capemisa
Social, empresas que abraçaram a ideia e constituem importantes incentivadores desse Projeto, e
Café com Leite Comunicação que, além de incentivadora, é responsável pela maravilhosa criação
da arte das camisas e do material publicitário.
Adquira seu kit-Caminhada (camisa, sacola e boné) na sede da Fundação Lar Harmonia e venha
caminhar junto conosco, lembrando que, além de uma manhã de confraternização, você estará
contribuindo para a manutenção das obras sociais da Fundação.
Seja muito bem-vindo à Família Harmonia!!!
Data: Domingo, 07.12.2014
Hora: 7 horas
Kit-Caminhada: camisa, boné e sacola
Contribuição: R$ 50,00
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Rua Deputado Paulo Jackson, 560.
Piatã
Salvador-Bahia-Brasil
(71) 3286-7796
atendimento@larharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br

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.”

Jesus, o Intérprete de Deus 2
O Arquétipo Divino

A força da mensagem cristã se encontra em sua sutileza de alcançar,
mais do que a razão, o coração do ser humano, permitindo que ali se
desenvolva a compaixão, o amor e a caridade, além de lhe
apresentar uma nova visão de destino pessoal. Ao lhe abrir os
horizontes psíquicos, orienta-o na procura de um estado de felicidade
interior denominado de “reino dos céus”, do qual jamais se apartará.

Adenáuer Novaes

É com muita alegria que a Fundação Lar Harmonia convida para o
lançamento de seu mais novo livro, Jesus, o Intérprete de Deus – o
Arquétipo Divino, a se realizar nos dias 27 e 29 de novembro, às 20
e às 8h30 horas, respectivamente, no Auditório Francisco Cândido
Xavier.

Este quarto volume da série é mais um convite a que se siga
interpretando a beleza e a singularidade da mensagem de Jesus,
em uma viagem interior, de forma que se entenda, no processo de
autotransformação, que sempre se pode mais quando se aprende
a amar, pois “Sem amar não há conhecimento suficiente que eleve
o Espírito” (Adenáuer Novaes).
Ana Carmen Segura é administradora
e coordena a Editora Harmonia

Prêmio J.J. Calmon de Passos

Homenagem à Fundação Lar Harmonia
O Prêmio J.J. Calmon de Passos foi instituído pelo Ministério
Público do Estado da Bahia e tem como objetivo certificar pessoas
ou organizações nacionais ou estrangeiras que tenham prestado
importantes serviços à sociedade e à aludida Instituição, em defesa
dos Direitos Humanos. Este prêmio é uma homenagem ao jurista e
ex-procurador-geral de Justiça da Bahia José Joaquim Calmon de
Passos, considerado um dos grandes pensadores do direito
brasileiro, falecido em 2008.
A Comissão de Outorga do Prêmio é integrada pelo
Procurador-Geral de Justiça, pelo Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, além de um
Procurador de Justiça, um Promotor de Justiça, ambos indicados
pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. A
Comissão de Outorga reúne-se no segundo semestre de cada ano
e a escolha do agraciado se dá por maioria absoluta.
Este ano, a Fundação Lar Harmonia teve a honra de ser indicada e
agraciada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça com o Prêmio J. J. Calmon de Passos, especialmente pelos

serviços prestados à sociedade nas áreas de assistência social,
jurídica, médica e educacional.
Esta honraria – Medalha e respectivo Diploma – será outorgada à
Fundação na Solenidade de Abertura da Semana do Ministério
Público, às 19 horas do dia 10 de dezembro, no Auditório Afonso
Garcia Tinoco, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia,
na 5ª Avenida, nº750, Centro Administrativo da Bahia, nesta Capital.
Data
10.12.2014
Horário 19 horas
Local
Auditório Afonso Garcia Tinoco, na sede do Ministério
Público do Estado da Bahia, na 5ª Avenida, nº750,
Centro Administrativo da Bahia.
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