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Nada mais próximo do
amor de Deus do que o
amor de mãe. Com seu
jeito simples, com sua
forma carinhosa, com seu
olhar seguro e com seu
extremo cuidado, ela
consegue transmitir aos
seus filhos um
inesquecível sentimento
que os acompanhará
para sempre com uma
gratidão eterna. Tendo ou
não a mãe presente, não
esqueça de lhe transmitir,
onde quer que se
encontre, o melhor e o
mais verdadeiro desejo
de que esteja em paz e
harmonia. Aos que ainda
têm mãe na convivência
familiar, não deixe de lhe
agradecer com palavras e
atos, para que mais tarde
não sintam
arrependimento por não
lhe ter dado o que
mereciam. Mãe é a
materialização do amor
de Deus.
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FORRÓ HARMONIA 2018:
UMA ALEGRIA SÓ!
ELEVADOR DA FUNDAÇÃO

A MATERNIDADE
Por Fernando Santos

Há uma revolução no nosso século, a revolução do feminino, rompendo grilhões no
histórico decorrer do tempo, singrando as ideoplastias de uma sociedade machista
onde a mulher galga profissões de forma cada vez mais abrangente, mas sendo
sub-remunerada quando comparada a um homem na mesma colocação profissional.
A mulher é vítima contumaz de agressões no seio familiar, de uma forçosa submissão,
sofre abusos e assédios, e é discriminada e tida como vulgar ao pleitear a dita
liberalidade sexual dos homens.
Maternidade? Falar sobre esta sublime dimensão é falar sobre aquela que a
contempla, as milhares de “Marias do dia a dia”, que não têm os braceletes dourados
da “Mulher Maravilha”, mas enfrentam o batente do trabalho fora de casa, sem deixar
de ser dona de casa, “cuidadora do cônjuge” e mãe, tudo ao mesmo tempo.
Maternidade que marca o feminino guerreiro, batalhador, a fazer dos próprios braços
a manjedoura, a ninar, a nutrir, a doar de si para que a existência do outro torne-se
possível, pois é capaz de “dar a luz”, trazer à vida.
Somos todos espíritos imortais, semelhantes, mas na dimensão maternal enquanto
mulher ao sentir a vida pulsar dentro de si, eclodir no choro que coroa o nascer, a
proximidade de Deus torna-se mais explícita. A maternidade é esta energia criativa a
transformar o viver, o ser, a cada dia.
A realidade da maternidade nesta mulher do século XXI, que deixa seus filhos em
creches quando consegue vaga, é dura e difícil em múltiplos níveis sociais. Por amor,
vemos milhares destas mulheres guerreiras a fazer do tempo de que dispõem
momentos preciosos para se doarem em carinho, afeto, atenção, amor aos seus filhos
e filhas, transformando qualidade em elemento superior à quantidade. Esse amor já é
doado desde o período intrauterino, em que o eu e o tu se confundem num só, e
muitas arriscam a própria vida para dar margem ao nascer do outro.
Maternidade é ao que vocês, mulheres guerreiras, nos inspiram, nos impulsionam a
“dar a luz” aos próprios sonhos, a nutrir a autodeterminação, a perseverança,
induzindo-nos a perceber que transformar-se exige sacrifício, assim como a gestação
que transfigura o corpo, mas que, ao experienciar a felicidade do parto, de ver o filho
nascer, integra a habilidade de não fazer do sacrifício sofrimento.
As nossas mães são personagens que não podem dar aquilo que, enquanto espírito,
ainda não despertaram em si mesmas. Separemos o personagem que vivem do
espírito que são e elaboremos o perdão, a compaixão, a tolerância, e assumamos a
responsabilidade como mãe de nós mesmos. Como presente às mães, incluindo-nos,
direcionemos a vida para nutrir-nos, acolher as nossas próprias mágoas e culpas, no
exercício da maternidade que há em nós, a acolher aquela que nos acolheu no útero
ou a quem para nós represente o mesmo, com todo amor que esperamos dela
receber.
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Maio
12.05 (Sábado) - 19h
Aniversário do Ambulatório
Médico e Odontológico
Eurípedes Barsanulfo.
Local: Fundação Lar
Harmonia

Junho
03.06 (Domingo) - 17h
Forró Harmonia
Local: Fundação Lar
Harmonia
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Piatã. Salvador-Bahia-Brasil
(71) 3286-7796
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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.b
valor de sua contribuição será r. O
estipulado por você.

Julho
07.07 (Sábado) – 19h
Aniversário do Núcleo Jurídico
e de Cidadania Mª Terezinha
Ferraz Freire de Novaes.
Local: Fundação Lar Harmonia

28.07 (Sábado) - 10h
Aula Inaugural do 2º Semestre
da
Universidade Livre do Espírito.
Local: Fundação Lar Harmonia
29.07 (Domingo) - 9 às 13h
3º Seminário: Psicologia,
Mitologia e Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia
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Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo(AMEB)
Por Sheldon Perrone de Menezes
Há oito anos, nascia uma criança muito desejada e esperada. Concebida no plano espiritual, foi concretizada na
Fundação Lar Harmonia, tendo vários pais e mães, que já o amavam muito antes do seu nascimento.
Envolta nesse amor infinito, ela também sempre irradiou um extremado amor, capaz de atrair outras tantas pessoas,
que desejavam participar do seu crescimento. A ela, nunca faltaram profissionais de saúde de diversas áreas,
voluntários e funcionários zelosos com o seu desenvolvimento.
Em pouco tempo, ela já era capaz de demonstrar para que veio ao mundo. Muitas pessoas começaram a se
beneficiar de tudo que ela era capaz de oferecer. Inúmeras pessoas, carentes de seus serviços, vivendo em situação
de risco, logo passaram a tê-la como um porto seguro. Tão jovem e ela já era capaz de tanta responsabilidade.
Ao identificar uma necessidade em determinada área, mutirões são realizados para atendimentos e campanhas
informativas, buscando sanar tal carência e estimular os cuidados a ela relativos.
Todos que lá trabalham, bem como os que são atendidos, percebem o irradiar de seu amor imenso. Nada precisa ser
dito. Basta entrar no seu espaço para senti-lo.
A caridade que lá se pratica é perfeitamente compreendida como uma via de duas mãos. De um lado, pessoas
necessitadas de um atendimento digno, organizado, respeitoso e competente; do outro lado, pessoas que estão
construindo essa caridade dentro de si e beneficiando-se da oportunidade de servir ao próximo sem um viés
financeiro, retribuindo à sociedade aquilo que ela lhes oferece, sentindo-se parte importante na sua transformação.
Ao longo do tempo, alguns voluntários tiveram que se afastar, na maioria das vezes, por questões de trabalho, mas
tendo impresso marcas indeléveis no espírito imortal que são.
Apesar de apenas oito anos, lá já foram realizados mais de 138 mil atendimentos.
Quase todas as especialidades médicas são oferecidas por ela através de mais de 100
voluntários: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, urologia, nefrologia, dermatologia, neurologia,
psiquiatria, reumatologia, endocrinologia, assim como exames de ultrassonografia,
ecocardiograma, eletrocardiograma, exames laboratoriais e audiometria. Há também
diversas áreas da odontologia, cuidados de enfermagem e pré-natal, farmácia, nutrição
e fisioterapia.
Foram estabelecidos convênios com faculdades, atendendo a um dos seus propósitos,
que é o de servir de exemplo na formação de universitários da área de saúde. Ela tem
servido de campo para pesquisa também, outro ponto importante na sua
idealização.
Esse mês, essa criança que se chama Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo completa oito anos e gostaríamos de parabenizar a todos
aqueles que fazem parte da sua história. Que ele possa crescer ainda
mais e sempre envolto nesse amor que o caracteriza.
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Que cada pensamento nele, cada ato e cada sentimento aqui doados
possam se converter em uma luz intensa de amor, envolvendo em paz e
harmonia todos os seus agentes, na certeza de que o bem que se
constrói nasce e vive no responsável por ele e se integra a sua essência
espiritual, eternizando-se e capacitando-o para novas e maiores
experiências.
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ELEVADOR DA FUNDAÇÃO

São João é alegria, é vestimentas coloridas, comidas típicas,
é música ao som de sanfona, triângulo, reco-reco.

À primeira vista, pode-se imaginar que esse artigo visa
apenas reforçar a campanha de arrecadação de
recursos para a construção de um “Elevador” no
prédio da Fundação Lar Harmonia, onde funcionam
oficinas profissionalizantes e tantas outras que se
planeja implantar, bem como as salas de aula da
Universidade Livre do Espírito (ULE) e as atividades do
Centro Espírita Harmonia (CEH). Ainda neste contexto,
já está em funcionamento um Stand, localizado no
foyer do Auditório Francisco CândidoXavier, onde
voluntários, coordenados por Plínio Bevervanso,
apresentam de forma competente as diversas
possibilidades de apoio.

Por Ana Carmen Segura

Tradicionalmente, as festas juninas têm origem nas festas
populares de Portugal, quando comemoravam Santo Antônio,
São João, São Pedro e São Paulo. Mesmo tendo sofrido
adaptações regionais, pode-se ver a forte influência
portuguesa em vários detalhes. Atualmente, é tida como a
maior e mais esperada festa nordestina, em que o forró,
conhecido com “pé de serra”, a quadrilha e o casamento na
roça fazem dela um evento de muita alegria e muitas cores.
Desde agora, a Equipe de Eventos da Fundação Lar
Harmonia já planeja e organiza a 18ª edição do Forró
Harmonia, que acontecerá no domingo, dia 3 de junho, às 17
horas, em clima de muita alegria estampada nos rostos dos
que ali estarão presentes, em clima de confraternização.
O cardápio foi preparado para disponibilizar para venda
muitas iguarias típicas dessa festa, como bolos diversos,
mingaus, canjica, mungunzá, milho verde e amendoim
cozido, tortas salgadas, pastéis, dentre outras delícias, em
suas barracas lindamente decoradas.
A confraternização entre os que compõem a Família
Harmonia, seus familiares e amigos é o ponto central dessa
festa. Este ano, foram disponibilizados para venda 450
ingressos no valor de R$ 30,00 cada, que podem ser
adquiridos na sede da Fundação. A arrecadação do evento
será destinada a suas obras sociais, em especial para
finalizar a construção do Lar Harmonia Fabiano de Cristo.
A Fundação Lar Harmonia conta, como sempre, com o
abraço sempre amigo e comprometido de seus voluntários e
com a solidariedade de todos que acreditam e abraçam a sua
causa para que o Forró Harmonia propicie momentos de
alegria, de integração, de bem-estar a todos aqueles que
dele participarem.
Venha!! É um momento ímpar a ser desfrutado em clima de
muita HARMONIA!!
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Dia: 3 de junho
Hora: 17h
Local: Fundação Lar Harmonia
Ingresso: R$30,00
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Por Mário Lago Júnior

Mas, apesar de louvável e necessário, a abordagem
acima é apenas a “ponta do iceberg” e convido-os a
enxergarem o que isso representa nas “entrelinhas”.
Não custa lembrar que a Fundação Lar Harmonia é
uma instituição sem fins lucrativos, que estabeleceu,
como visão de futuro, a oferta de mais serviços para as
comunidades assistidas nas áreas social, jurídica,
médica, psicológica e junto aos idosos. Ou seja,
estamos falando de crescimento e, para tal,
precisamos enxergar a FLH como uma organização,
suportada por processos que permeiam suas
atividades-fim, mas atentando para aspectos como
liderança, pessoas, tecnologia, inovação, captação de
recursos e tudo mais do ambiente organizacional que
busque assegurar não apenas o crescimento, em
termos de excelência, mas sua longevidade.
Desta forma, o “Elevador da Fundação” traduz a
escolha da governança da FLH pelo caminho do
crescimento e, consequentemente, pela
implementação de um modelo de gestão
organizacional mais participativo, que começa a ser
aprendido, onde a delegação, a responsabilidade, a
competência e a confiança sejam premissas, sem,
naturalmente, deixar de atentar para os valores básicos
que trouxe a FLH até aqui e dos quais não pode se
distanciar, pois é o “DNA da célula mater”, traduzido
no exercício do BEM e da AMOROSIDADE.
Enfim, é um convite a todos que enxergam, na FLH, um
oásis onde se pode experenciar tais valores,
alinhando-os aos propósitos individuais: venham
FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA, onde a conclusão do
Lar Harmonia Fabiano de Cristo e a implantação do
referido elevador são mais um capítulo dessa história
que ajudamos dia a dia a escrever e está longe de
terminar.

