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Programação 2015

JANEIRO DE 2015

Aniversário do Núcleo Jurídico

16/05 (Sábado) - às 20h
Junho

07/06 (Domingo) - às 17h

Fevereiro

28/02 (Sábado) - às 10h

Aula Inaugural do 1º Semestre da Universidade Livre
do Espírito

Encontro Junino
Julho

11/07 (Sábado) - às 20h

Aniversário do Núcleo Jurídico

Março

18/03 (Sábado)

26/07 (Domingo) - Das 9 às 13h

Jantar Beneficente

3º Seminário: Iluminação Interior – Adenáuer Novaes

Abril

Agosto

XI Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia
“Espiritismo, Religião e Amor”

Aula Inaugural do 2º Semestre da Universidade Livre
do Espírito

13 a 19/04

19/04 (Domingo) - Das 9 às 12h

01/08 (Sábado)

2º Seminário: Religião Pessoal – Adenáuer Novaes

Núcleo de Psicologia da Fundação Lar Harmonia

2
4

PÁGINA

As atividades do Núcleo de Psicologia iniciaram-se
informalmente em 1998, com o atendimento psicológico às
crianças da Escola Integral Allan Kardec. Sua estrutura
definitiva veio a acontecer em 2002, coincidindo com a
inauguração da Creche Escola Teresa Cristina. A filosofia do
Núcleo contempla o atendimento terapêutico gratuito a
pessoas que não tenham recursos para tratamento
psicológico, preparação de estudantes de Psicologia para
iniciarem sua atividade profissional, convênio para oferta de
estágio com instituições que ensinam Psicologia, bem como
aprimoramento de profissionais no atendimento clínico em
Psicologia.
Por muitos anos, o acesso a uma terapia se restringiu às
classes economicamente mais favorecidas, elitizando a
atividade clínica, porém, a exemplo de outras instituições, a
Fundação Lar Harmonia disponibiliza suas instalações e a
mão de obra de muitos voluntários para reverter esta
situação. O Núcleo funciona como uma Clínica de
Psicologia com recepção, salas de atendimento e salão para
cursos, supervisão e reuniões diversas. As consultas são
marcadas pessoalmente ou pelo telefone (71)3038-7368. É
feita uma triagem de cada caso, que é encaminhado para o
devido
especialista,
segundo
uma
ordem
de
disponibilidade.
Cada
profissional,
ou
estudante,
compromete-se a disponibilizar quatro horas por semana,
em turno de sua preferência, e comparecer todas as
sextas-feiras à tarde para participar das reuniões de
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supervisão e de coordenação. São oferecidos cursos e
palestras temáticas, pelos próprios integrantes, para o
aperfeiçoamento da equipe. Tanto o profissional quanto o
estudante são voluntários e comprometem-se a atender por,
no mínimo, um ano, podendo ser prorrogado esse prazo por
quanto tempo desejar.
A demanda tem sido grande, pincipalmente para
atendimento a crianças, muito embora maior parte das
sessões têm sido realizadas com adultos. O Núcleo também
tem atendido pacientes encaminhados pelo Ambulatório
Médico e pelo Núcleo Jurídico da Fundação Lar Harmonia.
O Núcleo é dirigido por quatro psicólogos: Márcia Xavier,
Ângela Simões, Lucy Lins e Adenáuer Novaes.
Adenáuer Novaes é psicólogo clínico
e diretor da Fundação Lar Harmonia.
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DECISÃO

Todo dia é tempo de
mudança, de
autotransformação e de
fazer diferente. Basta que a
decisão seja tomada com
consciência de que haverá
sacrifícios, renúncias e
perdas. Não é possível
querer tudo sem abdicar de
algo. Mudanças requerem
esforço, persistência e,
sobretudo, senso de
propósito. Manter a
disposição de mudar e ter
sempre em mente o objetivo
a ser alcançado são
condições permanentes
para os que desejam algo
melhor para si e para todos.
A sociedade progride
graças a pessoas que
saíram da inércia e se
decidiram por empreender e
trazer o novo. Sigamos este
exemplo.
Adenáuer Novaes

2

Mito Pessoal e
Destino Humano
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Perspectivas do
Núcleo Médico
para 2015

PÁGINA

1º Seminário: Mito Pessoal e Destino Humano –
Adenáuer Novaes
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1º SEMINÁRIO DA FUNDAÇÃO LAR HARMONIA EM 2015
A Fundação Lar Harmonia inicia o ano com chave de ouro, oferecendo ao público o
Seminário MITO PESSOAL E DESTINO HUMANO, tendo como focalizador Adenáuer
Novaes.
Este Seminário integra a programação da XVIII Semana Espírita do Centro Espírita Casa
de Redenção Joanna de Ângelis, cujo tema central será “O Sentido da Vida”.
No evento, Adenáuer fará uma abordagem do seu livro: Mito Pessoal Destino Humano,
quando levará o público a realizar uma viagem interna, buscando conhecer o seu mundo
interior, muitas vezes ignorado e desprezado, o que o leva a afastar-se da sua real
natureza.
Conforme transcrição do livro: “O mito pessoal, tanto como o destino de uma pessoa,
são como um segredo que não se consegue conhecer. Fazem parte dos segredos da
alma para si mesma, que ignora para onde vai e de onde veio. A ignorância do mito
pessoal e da possibilidade de manipular o próprio destino é resultante da alienação da
consciência em relação ao inconsciente. Quanto mais o ser humano desconsiderar o que
jaz dentro de si mesmo, resultante de suas múltiplas encarnações, mais distante estará
de Deus. Seu destino será uma longa e tortuosa travessia por um mar infestado de
tubarões numa pequena jangada de madeira.”
No Seminário, serão abordados temas que levarão o participante a iniciar esta viagem
interna: Divina Conexão, Mito Pessoal, Destino Humano, Identificando o próprio Mito
Pessoal, Sentido da Vida, O Espiritismo e o Sentido da Vida, Personalidade Ótima; Como
encontrar um sentido para a Vida, Impedimentos à Percepção do Sentido da Vida, a
Força Interior.
As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser realizadas na sede da Fundação Lar
Harmonia, no Centro Espírita Casa de Redenção Joanna de Ângelis e através do site
www.larharmonia.org.br. Contamos com a sua presença!
SÁBADO, 31.01.2015

Horário

Das 9 às 13 horas

Local

Centro Espírita Casa de Redenção Joanna de Ângelis (Rua Lima
Borges, s/n, Patamares)

Investimento

R$ 50,00 | R$30,00 (com a apresentação da carteira de estudante), em
benefício das obras sociais mantidas pela Fundação Lar Harmonia.

PÁGINA

Data

2

Revisão
Maria Angélica de Mattos
Impressão
Contraste Editora Gráfica
Tiragem
3.000 exemplares
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.

Cristiane Silveira é advogada e
presidente da Fundação Lar Harmonia.

“O amor é a força propulsora do universo.”

Perspectivas do Núcleo Médico para 2015
A dificuldade de acesso à assistência médica pela
população em situação de risco é bastante conhecida de
todos. Doenças que poderiam ser diagnosticadas
precocemente e ter seu curso alterado por cuidados, muitas
vezes, básicos, deixam de ser detectadas, trazendo
consequências graves.
O Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo–AMEB nasceu
com o propósito de favorecer esse acesso, através de
profissionais que compreendem a necessidade do auxílio à
sociedade, bem como entendem que a prática da caridade
contribui para a evolução de quem a pratica e estimula a que
outras pessoas façam o mesmo ou melhor, servindo de
exemplo para um mundo que desejamos mais fraterno.
Apesar dos eventos realizados no nosso país, em 2014, que
paralisaram o trabalho, não só no AMEB como em diversos
setores do Brasil, a exemplo da Copa do Mundo de Futebol,
conseguimos praticamente manter o número de consultas e
exames realizados em 2013, com mais de 18.000
atendimentos.
Em 2014, além dos procedimentos que já fazíamos,
realizamos mutirões em várias especialidades, após

identificarmos certas patologias mais frequentes, mais
graves e com acesso mais difícil por parte do público-alvo.
Vários mutirões (próstata, mamografia, catarata, glaucoma,
hipertensão, diabetes e dislipidemias) foram realizados,
chamando a atenção da população para os cuidados
necessários. Na divulgação, contando com o apoio da
mídia.
Após analisarmos os resultados desses mutirões,
concluímos pela necessidade, não só de mantê-los, como
de ampliá-los em 2015. O mutirão de glaucoma, por
exemplo, que realizou mais de 300 atendimentos, deverá ser
realizado em maior número de vezes, dada a gravidade e a
incidência dessa patologia.
Também para 2015, pretendemos ampliar o número de
voluntários. Atualmente, somos mais de cinquenta
profissionais. Se sua formação é na área da saúde, dê a si
mesmo uma oportunidade de fazer o bem. Procure nosso
gerente Antônio Carlos e junte-se a essa obra de amor.
Sheldon Menezes é médico e diretor
do Ambulatório Médico da Fundação Lar Harmonia.

Núcleo Jurídico e de Cidadania
O Núcleo Jurídico e de Cidadania Maria Terezinha Ferraz
Freire de Novaes, como ocorre desde a sua criação em
2005, realizou, em 2014, atendimento jurídico gratuito às
demandas individuais da população sem assistência e um
trabalho de conscientização às comunidades e às famílias
beneficiadas com as ações da Fundação Lar Harmonia
acerca do Direito e da Cidadania. Também ofereceu
consultoria jurídica gratuita a instituições do terceiro setor e
realizou estudos aprofundados em temas jurídicos que
necessitam de um olhar espiritual.
O NJC é uma entidade formal concedente de estágio pela
OAB-BA. Para o atendimento jurídico, conta com o trabalho
de advogados e estudantes de Direito, cerca de 40
voluntários em 2014.
Para desenvolvimento dos seus objetivos, o NJC mantém,
desde o início do seu trabalho, importante e imprescindível
parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia –
TJBA. Inicialmente, através do Balcão de Justiça e de
Cidadania e, posteriormente, através da Casa de Justiça e
de Cidadania, oásis para as comunidades carentes
assistidas pela Fundação Lar Harmonia, que realizou em
2014 mais de 20.000 atendimentos à população.
A Casa de Justiça é um Projeto do Conselho Nacional de

Justiça – CNJ, administrado pelo TJBA. Na unidade mantida
na Fundação, além das ações do Tribunal de Justiça e da
Fundação, realiza os seus serviços através de parceria com
o Ministério Público do Estado da Bahia, com o Governo do
Estado através das Secretarias de Administração, do
Trabalho e Esporte e de Segurança Pública e com o
Município de Salvador, através da Secretaria de Ação Social,
que mantém gratuitamente diversos serviços essenciais.
Com os serviços prestados na Casa de Justiça, verifica-se
um trabalho efetivo às comunidades carentes, seja na
solução dos conflitos e na rapidez dos processos, na
execução de importantes projetos de cidadania, sobretudo
os que envolvem crianças, adolescentes e idosos, nos
serviços de obtenção de documentos diversos, nas ações
de emprego e renda e na implementação dos programas de
ação social.
Para 2015, o NJC manterá os trabalhos em andamento,
buscando ampliar os atendimentos e criando com os
parceiros novas ações em favor da sociedade.
Cristiane Silveira é advogada
e presidente da Fundação Lar Harmonia.
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