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Acolhimento
Em tudo que envolva
pessoas, mesmo quando
se trate de ambiente
profissional, acolha o ser
humano com quem você
compartilha o momento.
Seja por meios eletrônicos,
seja pessoalmente, a
comunicação com outro
ser humano revela sempre
quem é você e como expõe
suas habilidades emocionais.
Acolher o outro é revelar
sua capacidade em cuidar
do melhor de si mesmo,
projetado na forma como
lida com a necessidade de
alguém. Acolher o outro
é trazer para si mesmo
a condição de auxiliar de
Deus. Sempre que estiver
em posição de cuidar de
alguém, acolha-o como se o
fizesse a si mesmo quando
nas mesmas condições.
Todos temos um mendigo
interno à espera do auxílio
do outro. Ocupe-se do
trabalho de Deus.
Adenáuer Novaes

Fundação lança
O Livro dos
Médiuns

A Importância de
O Livro dos
Médiuns

Ser Pai
II Festival de Artes

A Fundação lança
O Livro dos Médiuns
Por Ana Carmen Segura

Expediente
Edição
Adenáuer Novaes
Textos
Adenáuer Novaes
Ana Carmen Segura
Djalma Argolo
Fernando Santos
Rose Azevedo

Após a edição de O Livros dos
Espíritos, em 18 de abril de 2007,
e o de O Evangelho Segundo o
Espiritismo, em 4 de dezembro de
2010, é com muita alegria que a
Fundação Lar Harmonia apresenta
sua edição de O Livro dos Médiuns,
de Allan Kardec, com tradução de
Djalma Motta Argollo.
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Diego Novaes
Diagramação
Ronald Severo Brito
Impressão
Contraste Editora Gráfica

O lançamento de O Livro dos
Médiuns acontecerá em dois
momentos, nos quais contaremos
com a palestra e os autógrafos do
tradutor: quinta-feira, dia 26 de
julho, às 20h, e sábado, dia 28 de
julho, às 8h30.

Tiragem
1.000 exemplares
Rua Deputado Paulo Jackson, 560.
Piatã. Salvador-Bahia-Brasil (71)
3286-7796 www.larharmonia.org.br
atendimento@larharmonia.org.br

Esta é mais uma importante obra da Codificação Espírita com a qual
Allan Kardec presenteou a Humanidade em 1861, dando continuidade
aos estudos trazidos em O Livro dos Espíritos. Apesar de haver se
passado mais de século e meio de sua primeira publicação, O Livro
dos Médiuns contínua muito atual ao nos brindar com estudos sobre
a fenomenologia mediúnica, sobre as mais complexas comunicações
entre encarnados e desencarnados, ratificando a certeza de que
somos espíritos imortais. Como bem disse Kardec na Introdução
desse livro, “Como instrução prática, este livro não é endereçado
exclusivamente aos médiuns, mas a todo aquele que almeje ver e
observar os fenômenos espíritas.”.

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.

E vamos à leitura e estudo dessa magnífica obra!

Programação

2018

JULHO
28.07.2018 (Sábado)
Aula Inaugural do 2º Semestre
da Universidade Livre do Espírito
Horário – 10h
Local - Fundação Lar Harmonia.
29.07.2018 (Domingo)
3º Seminário: Psicologia,
Mitologia e Espiritualidade –
Adenáuer Novaes
Horário – 9 às 13h
Local - Fundação Lar Harmonia.

SETEMBRO
22.09.2018 (Domingo)
IX Feira Harmonia de Gastronomia
Horário – 11 às 15h
Local - Fundação Lar Harmonia.

NOVEMBRO
10.11.2018 (Sábado)
Jantar Dançante
Beneficente
Horário – 20h30.

OUTUBRO
28.10.2018 (Domingo)
4º Seminário – Sonhos e
Espiritualidade – Adenáuer Novaes
Horário – 9 às 13h
Local - Fundação Lar Harmonia.

17.11.2018 (Sábado)
III Festival de Balé da
Fundação Lar Harmonia
Horário – 18h
Local - Fundação Lar
Harmonia.

DEZEMBRO
02.12.2018 (Domingo)
Caminhada e Café da
Manhã pela Paz
Horário – 7h
Local - Fundação Lar
Harmonia.
08.12.2018 (Sábado)
XIII Encontro das Religiões
Horário – 19h
Local - Fundação Lar
Harmonia.
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A importância de
O Livro dos Médiuns
Por Djalma Argollo

O Livro dos Médiuns é um dos mais importantes manuais científicos do século XIX. Foi tão
solidamente construído por Allan Kardec que até hoje se mantém firme, mesmo após 157 anos do
seu lançamento. Para entendermos isso, temos de fazer algumas considerações iniciais. O século
XIX foi o do início do paradigma da ciência, da tecnologia e das transformações, numa revolução
gnosiológica. Mas desde meados do século XVII, SWEDENBORG, ANDREW JACKSON DAVIS,
MESMER E JUSTINUS KERNER apresentaram ao mundo novas revelações sobre as faculdades
psíquicas do ser humano, a existência da alma e sua sobrevivência após a morte. No meio da
polêmica levantada por eles, entrou em cena o marxismo, como uma proposta político-social
revolucionária baseada numa filosofia materialista, reafirmando que nada existe além da matéria,
criada pelo acaso. Mas o mundo é gerido pela enantiodromia. Assim, de imediato, o Materialismo
Histórico foi contestado, empiricamente, por um fenômeno de assombração na cidade de Hydesville,
em Nova Iorque, EUA. O espírito de um caixeiro viajante, assombrando uma família protestante,
da denominação metodista, demonstrou que a alma sobrevive à morte do corpo, permanecendo
consciente, e que pode comunicar-se com os “vivos”. Esse fenômeno disseminou-se pelo mundo,
de forma desordenada, até que, em 18/04/1857, o professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, sob
o pseudônimo de Allan Kardec, iniciou seu estudo, provando sua realidade e ressaltando suas
consequências morais. Agregou a isso uma nova metodologia experimental, baseada na condição
inteligente do elemento comunicante: o do diálogo transcendente com os Espíritos derivando daí
o primeiro livro da Consolidação espírita, O Livro dos Espíritos, representando a base filosófica
resultante de uma nova ciência. Mas, se a parte filosófica fora estabelecida, faltava a experimental:
que se organizasse e discriminasse o funcionamento da comunicação entre “vivos” e “mortos”,
e como deveria ser conduzido seu estudo experimental, isto é, estabelecer um protocolo de
acordo com a mais rigorosa epistemologia científica, estabelecendo seu objeto, “o estudo do
mundo espiritual e suas relações com o mundo físico”; e seu método, o da observação, coleta
e cruzamento das informações trazidas pelos espíritos comunicantes, com o levantamento dos
princípios comuns a elas subjacentes, pelo cruzamento dessas informações, buscando o núcleo
consensual delas, para, então, estabelecer as categorias básicas do novo conhecimento: a) lei
da afinidade espiritual; b) lei da universalidade do ensino dos espíritos; c) lei da continuação da
consciência após a morte do corpo; d) lei da estratificação social do mundo dos espíritos, mais
ou menos semelhante à do mundo físico; e) lei da solidariedade entre os mundos habitados. Por
ser um livro fundamental, a Fundação Lar Harmonia coloca à disposição dos seus trabalhadores,
estudantes e frequentadores a tradução de O Livro dos Médiuns, de acordo com seu objetivo,
qual seja, de nos conscientizarmos que somos espíritos e vivermos como tal.
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Ser pai:
lidando com os filhos

II Festival de Artes
do Harmonia

O que é ser pai? Ao pensar em pai, penso logo
no Pai maior, e torna-se claro que este Pai é uma
concepção, pois, por mais que eu me esforce, Deus
simplesmente é. Assim refletindo, o ser pai está sob
a responsabilidade, o empenho, e, sobretudo, sob o
sacrifício de tornar-se o melhor de si, assumindo o seu
melhor no cuidado para com os filhos que são espíritos
não seus, mas filhos de Deus que temporariamente lhe
estão consignados para orientar e cuidar.

O II Festival de Artes do Centro Espírita Harmonia acontecerá
no dia 19 de agosto de 2018, domingo, às 16h, no Auditório
Francisco Cândido Xavier.

Por Fernando Santos

Ao lidar com os filhos, lembremo-nos de que quem
somos não é ou será o que eles idealizam. Primemos
pelo compromisso maior na compreensão de que somos
todos espíritos e cada um é herdeiro de si mesmo.
Assim, a cada reencarnação, lidamos com o que outrora
plantamos, e educar os filhos é a responsabilidade
para com a vida, pelo exemplo, os ensinamos a serem
pessoas íntegras.
Cada nova geração traz em si posicionamentos que
contrapõem hábitos e modelos comportamentais
da geração anterior, determinando o choque entre
gerações. É o novo que se afirma no desenlace
da dependência dos pais a construir sua própria
identidade, um movimento necessário e imprescindível
na estruturação do ego, é o espírito a se assumir
na encarnação. Entendendo então que nossos filhos
são espíritos, aprender a lidar com o livre-arbítrio do
viver, orientando-os e não os tolhendo pelos medos e
cristalizações de certezas que são nossos, é acima de
qualquer coisa o dever de dar-lhes o direito de aprender
a escrever a própria vida, a própria história.
Cabe ao elemento paterno a construção salutar do
respeito às normas e aos limites de conduta, mas
isso não é nada fácil, pois, mesmo nas relações mais
amorosas, surgem conflitos críticos na adolescência,
em que o choque de gerações se faz presente. A
proposta de uma paternidade responsável se compõe
na construção do diálogo, colocando-se aberto
para escutar os filhos, o que minimiza os conflitos e
possibilita estabelecer construtivamente limites a partir
do respeito mútuo, auxiliando-os na integração da
liberdade com responsabilidade.

Por Rose Azevedo

O evento é aberto ao público de todas as idades e, este ano,
promete surpreender ainda mais, trazendo muitas novidades e
importantes reflexões de como a arte pode influenciar de forma
positiva e transformadora na vida do espírito, agindo como um
instrumento valioso de educação de forma abrangente e eficaz.
Este ano, além das categorias de Música, Teatro, Dança, Poesia
e Artes plásticas, a Fotografia também terá o seu destaque,
acrescentando ainda mais beleza ao cenário artístico do Festival.
Serão mensagens de vida, paz, esperança, união e amor através
de diversas manifestações artísticas.
As inscrições iniciaram-se no mês junho e encerraramse no dia 25 de julho de 2018. A lista dos selecionados e
outras informações sobre o Festival estão no site: www.
cespiritaharmonia.wixsite.com/festivaldeartes.
A direção artística é de Andrezão Simões e a coordenação geral,
de Rose Azevedo.
As coordenações por categorias:
Dança: Renata Rossini
Música: Arthur Paranhos
Artes Plásticas: Enoc Almeida
Teatro: Fernando Santos
Poesia: Fábio Neves
Fotografia: Beth Cruz
O Festival de Artes é um espetáculo realizado pelo Centro
Espírita Harmonia.
Participe deste encontro
maravilhoso de talentos,
amorosidade e alegria,
pois...
“A vida é uma arte
O mundo é um palco
Nós os artistas
Deus o arquiteto do palco
E criador dos artistas.
Mas quem escreve
E vive a história
Somos nós.”

(Autor desconhecido)

