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VALE A PENA
Vale a pena viver e promover
uma sociedade melhor. A vida
passa a ter sentido quando o
ser humano toma consciência
e assume sua imortalidade.
Sim, é preciso promover a
sociedade que se vive, senão
o egoísmo predominaria,
levando ao retorno dos
feudos. A vida em condomínio
é um avanço social, pois
ensina a convivência em
escala menor, protege o
cidadão da violência que
assola as cidades e reduz
custos de moradia. Porém, é
preciso que o cidadão
enxergue a sociedade além
dos muros em que se
encastela. Há que se envolver
além do microuniverso em que
vive para que a sociedade
progrida e ofereça algo de
melhor para as gerações
futuras. Ofereça sua
espiritualidade por onde
passar, em tudo que faça e,
principalmente, em suas
relações interpessoais. A
violência tem demonstrado o
quanto a falta de consciência
da vida após a morte e de
uma espiritualidade saudável
são danosas para a
sociedade.
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VIII Feira Harmonia
e Festival Gastronômico
Por Equipe de Eventos da Fundação Lar Harmonia

E eis que está chegando a nossa Feira Harmonia e o Festival Gastronômico
2017.
Para este ano, a Fundação Lar Harmonia escolheu a data de 23 de
setembro, sábado, e o horário das 10 às 16 horas para sua realização na
sede do Lar Harmonia Fabiano de Cristo.
É mais um importante evento que a Fundação realiza com o intuito de
proporcionar a integração da Família Harmonia, quando adultos e crianças
poderão desfrutar de tudo que a Feira oferece.
Nossos Chefs de Cozinha, amigos voluntários de nossa instituição,
prepararão verdadeiras delícias gastronômicas para que você possa
desgustar de tudo um pouco. Paella, carne do sol com purê de aipim, siri
catado, churrasquinho e pastéis variados fazem parte do cardápio. Tortas
doces e salgadas, também são deliciosas opções que serão
comercializadas em nosso evento.
No Brechó Harmonia e nas barracas de artesanato e de sebo, você
encontrará lindos produtos. Para as crianças, haverá atrações como
pula-pula.
E durante as seis horas, teremos música ao vivo, que dará um toque a mais
de animação ao nosso evento.
Não perca a oportunidade de passar uma manhã diferente, junto a amigos e
familiares, e de colaborar com a Fundação Lar Harmonia e suas obras
sociais. Será um sábado de muita alegria e de solidariedade, pois toda a
renda de nosso evento será revertida para a finalização das obras do Lar
Harmonia Fabiano de Cristo.
Agende-se, pois você é a melhor parte da festa.
Dia: Sábado, 23 de setembro
Horário: das 10 às 16 horas
Local: Sede do Lar Harmonia Fabiano de Cristo
Rua Deputado Paulo Jackson, 110, Piatã.
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Outubro
29/10 (dom) 9h às 13h
5º Seminário “Mito Pessoal e Destino
Humano” –Adenáuer Novaes
Novembro
11/11 (sáb) 18h
II Festival de Balé

Dezembro
03/12 (dom) 7h
Caminhada pela Paz e Café da Manhã
09/12 (sáb) 19h
XII Encontro das Religiões
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Colabore com nossas
obras assistenciais
Caso você queira contribuir com o
trabalho da Fundação Lar Harmonia,
visite nosso site
www.larharmonia.org.br ou mande
um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br. O
valor de sua contribuição será
estipulado por você.
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GOVERNANÇA DA ULE
Por Cecília Alvarenga, psicopedagoga e reitora da ULE
Nesta entrevista, Adenáuer Novaes, diretor geral da Universidade Livre do Espírito, fala sobre um
novo método de gerir a ULE, em função da grande demanda pelo saber espírita. Confira.
JH - Adenáuer, como surgiu a ideia de implementar um sistema
de governança na ULE?
AN - Quando estava a meditar sobre os rumos que tomaram
nossa instituição, com muitas turmas estudando o Espiritismo,
com grande procura pelo saber espírita, percebi que a atual
estrutura de gestão necessitava de ajustes para melhor
administrar tamanho crescimento. Vi que a ULE necessitava de
um sistema de comando mais ágil e que desse mais
responsabilidades aos coordenadores dos ciclos de estudo.
JH - O que lhe motivou a adotar a compliance (ou governança)
para a Organização?
AN - Toda organização que cresce exige que seus
colaboradores estejam comprometidos com os ideais éticos
que norteiam seus objetivos e que assegurem a manutenção
dos valores que fundamentam sua existência. Não poderia ser
diferente na ULE. O compromisso e a solidificação de uma
cultura organizacional de uma instituição espírita requerem que
todos se comprometam conscientemente com objetivos
superiores e nobres.
JH - E quais os principais objetivos da governança?
AN - Uma estrutura organizacional democrática, eficiente e
simples que garanta o crescimento maduro da instituição; a
participação e o comprometimento dos colaboradores e líderes
na administração da instituição; e uma melhor visibilidade por
parte do Conselho gestor dos problemas e das oportunidades
de mudança para garantir o alcance dos objetivos, dentre
outros.
JH - Dentre todos os ganhos que a governança pode trazer,
qual você vislumbra ser o ganho mais importante para a
Organização?
AN - Agilidade nas decisões, maior participação dos líderes no
processo decisório e descentralização administrativa.
JH - Para especialista da área, a implementação do sistema de
governança/compliance envolve uma mudança de cultura na
organização. Como você vê este processo?
AN - Sim, é necessário que os indivíduos que lideram os
processos estejam familiarizados com a nova cultura a ser
implementada. Para tanto, temos feitos reuniões com esta
finalidade antes da implantação das mudanças. Aos poucos, o
processo vai se configurando para que sua execução não
traga conflitos. É necessário tempo, bem como ações efetivas
que capilarizem as ideias que se pretende disseminar.

projetos e também um Centro Espírita. Portanto, o fim maior
desta organização é o cuidado ao espírito, seja ele
encarnado ou desencarnado, em suas diversas situações.
Quais os benefícios que você vislumbra para este público,
com a implementação da governança?
AN - O fim maior da Fundação Lar Harmonia é contribuir para
o despertar da autoconsciência e da autodeterminação do
ser humano; para tanto, também oferece o conhecimento
espírita, sendo a ULE seu principal veículo. Com a
implementação da nova governança, tornaremos o processo
mais ágil e eficiente.
JH - Quais as atividades do Centro Espírita Harmonia que
estarão contidas no sistema da governança?
AN - Por enquanto, estamos implantando na ULE em face da
grande quantidade de turmas e dos muitos processos que
constam em sua administração.

JH - Qual a estrutura hierárquica da governança ULE?
AN - Estamos criando um Conselho Superior, uma Diretoria
Colegiada e alguns órgãos de assessoramento. Serão
apenas três níveis hierárquicos.
JH - Descreva quais valores e missão nortearão as bases
deste sistema de governança.
AN – Fundamentalmente, proporcionar maior autonomia aos
líderes/Coordenadores das atividades da ULE; valorização
do potencial criativo dos alunos e colaboradores da ULE,
com a estimulação de iniciativas na melhoria do ensino e
aprendizagem do Espiritismo dentro da ULE; e ampliação
com crescimento sustentável de nossos serviços de
divulgação do Espiritismo.
JH - Qual a proposta de modelo de gestão será implantada?
Os diversos coordenadores terão autonomia no exercício de
suas coordenações?
AN - Gestão participativa, ágil e direcionada para o fomento
do estudo do Espiritismo com a efetiva participação dos
Coordenadores dos Ciclos de Estudos nas decisões da ULE.
JH - Quando e como serão implantadas a compliance da
ULE?
AN - Nossa programação é promover a discussão do
Regimento da ULE até o final do ano para sua implantação
no início de 2018.
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JH - A Fundação Lar Harmonia abriga muitas atividades e
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SEMINÁRIO ULE
AUTOTRANSFORMAÇÃO:
REFORMA ÍNTIMA OU
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EU?
Por Cecília Alvarenga, psicopedagoga e reitora
da Universidade Livre do Espírito
No Mito da Caverna, de Platão, “o homem acorrentado, após se libertar
de seus grilhões e ver os objetos fora da caverna, tinha uma nova
interpretação das sombras que ele considerava antes como as únicas
coisas reais que existia.”. Isso significa dizer que, o conhecimento, à
medida que se amplia, cria novas possibilidades de apreensão de si
mesmo e do mundo.
Neste contexto, os seminários da Universidade Livre do Espírito – ULE
fazem parte das atividades extraclasse, que tem como finalidade
apoiar e complementar o processo de ensino-aprendizagem,
desenvolvidos no cotidiano de sala de aula, ampliando, assim, para o
corpo discente, docente e para os demais envolvidos no processo do
aprender a aprender.
Partindo destas premissas, a ULE realizará em 17 de setembro, das 9h
às 13h, no Centro Espírita Harmonia, o seu terceiro seminário de 2017,
contando com os facilitadores Adenáuer Novaes e Djalma Argollo para
compartilharem seus saberes sobre o tema “Autotransformação:
Reforma Íntima ou Construção de um Novo Eu?”. Vejam a
programação:
AUTOCONHECIMENTO
- Crise Existencial. Para que existo?
AUTODESCOBRIMENTO
- Percepção e Integração da Sombra. Descoberta do lado sombrio e
oculto da personalidade.
- Desvestimento das Personas. Administração das tendências e da
predominância do coletivo.
- Dissolução dos Complexos. Percepção dos núcleos emocionais
inconscientes.
AUTOTRANSFORMAÇÃO
- Eliminação das Projeções. Retirada dos julgamentos e das
transferências.
- Integração da Ânima/Ânimus. Consciência da irrelevância da vivência
nos gêneros.
- Alinhamento Ego/Self. Planejamento reencarnatório.
- Consciência da Diferença Personagem/Espírito.
AUTOILUMINAÇÃO
- Diferença entre Deus e o Criador.
- Um novo Eu.
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"Com o Espiritismo a Humanidade deve entrar numa fase nova: a do
progresso moral que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de
vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A
causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que
as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais que um fútil
passatempo.”
Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos.
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INAUGURAÇÃO DO CENTRO
DE CONVIVÊNCIA E DO
CENTRO DE REABILITAÇÃO
NO LAR HARMONIA FABIANO
DE CRISTO
Por Suzameri Rodrigues, psicóloga e
coordenadora do Lar Harmonia Fabiano de Cristo
No próximo dia 16 de setembro de 2017, às 11h,
estaremos cumprindo com muita satisfação a nossa meta,
através da inauguração das atividades no Centro de
Convivência Ildefonso do Espírito Santo e no Centro de
Reabilitação Maria Dolores Segura, no Lar Harmonia
Fabiano de Cristo, de forma a serem integradas nesse
novo espaço e contribuírem cada vez mais para o
bem-estar biopsicossocial e espiritual dos idosos.
O Centro de Convivência é voltado para acolher pessoas
idosas, com idade igual ou superior a 65 anos, visando
estimular sua capacidade física e mental ao lhes
proporcionar um espaço de convivência com uma
programação diversificada de oficinas e atividades
físicas, sociais, culturais, recreativas, ocupacionais e de
lazer planejadas para melhorar sua qualidade de vida e
para que possam exercer sua cidadania de forma
participativa e autônoma.
Vale salientar que, desde o mês de abril, iniciamos as
oficinas do Centro de Convivência na sede principal da
Fundação Lar Harmonia, e atualmente temos: dança de
salão, violão, memória, terapia comunitária e artesanato.
Os idosos também têm tido acesso a atendimento
psicológico, ginecológico, urológico, nutricional,
odontológico e da assistência social.
O Centro de Reabilitação visa atender o idoso, também
com idade igual ou superior a 65 anos, que apresente
sequelas físicas e ou neurológicas, causadas por
Acidentes Vasculares Cerebrais – AVC, Acidentes
Isquêmicos Transitórios, Lesões e tumores medulares,
Lesões e tumores cerebrais, Meningite/encefalite e
Doença de Parkinson. Sendo assim, objetiva prestar
serviços de qualidade para pessoas idosas e sem
condições financeiras de custear um tratamento de
reabilitação/habilitação, proporcionando-lhes a
oportunidade de reabilitarem ou habilitarem sua
capacidade física e mental de gerir seu espaço com
organização e responsabilidades, retomando o ensejo de
convivência em ambiente familiar e na sociedade.
Desta forma, o Centro de Convivência Ildefonso do
Espírito Santo e o Centro de Reabilitação Maria Dolores
Segura terão o importante papel de atender, de forma
integral e com qualidade, à crescente demanda de
idosos, além de suprir a grande lacuna assistencial
existente no campo da reabilitação/habilitação
neurológica na cidade.

