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Primavera
A primavera é a estação
das flores, cuja beleza e
aroma a todos encantam.
Seria muito bom se nos
deixássemos envolver
pelo encantamento da
primavera e transferíssemos
este estado para todas as
atividades da vida cotidiana.
Quando estabelecemos
a primavera interior, a
vida fica mais leve, mais
suave, mais harmoniosa.
Mesmo em meio a
problemas e conflitos,
mesmo atravessando
dificuldades que nos
parecem intermináveis ou
vivendo dramas difíceis, é
possível enxergar a vida
como quem percorre uma
estrada conhecida na
certeza de que seu caminho
está sendo iluminado por
quem a construiu. Nossa
vida não está à deriva nem
estamos perdidos, pois o
Criador nos deu, a exemplo
da primavera, a energia
necessária para a superação
de tudo quanto vier nos
oprimir. Viva a vida como
quem se encontra em eterna
primavera interior
Adenáuer Novaes
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IX Feira Harmonia & Festival
Gastronômico

Mais uma oportunidade de confraternização
na Fundação Lar Harmonia
Por Ana Carmen Segura
Aproxima-se a Feira Harmonia!!! E com ela mais uma oportunidade de alegria
e integração proporcionada pela Fundação Lar Harmonia, quando adultos e
crianças poderão desfrutar de tudo que nela se encontra.
Para receber todos os que vierem dela compartilhar, o planejamento está
sendo feito com muito cuidado e carinho.
Amigos voluntários da nossa Casa prepararão verdadeiras delícias
gastronômicas para que se possa degustar de tudo um pouco. Paella,
escondidinho de carne do sol e carne de fumeiro, churrasquinho e comida
baiana, além de tortas doces e salgadas, são deliciosas opções que serão
comercializadas em nosso evento.
No decorrer da manhã, visitando os demais espaços, poderão ser adquiridos
objetos de artesanato, livros, roupas e acessórios no Brechó Harmonia.
Agende-se para não perder a
oportunidade de passar momentos
diferentes junto a amigos e familiares:
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Colabore com nossas
obras assistenciais

A Feira Harmonia & Festival Gastronômico
é mais que um evento, é uma
oportunidade em que a alegria e a
solidariedade caminham de mãos dadas
em prol de algo maior, a manutenção
das obras sociais que a Fundação Lar
Harmonia abraça.

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.

Estamos esperando por você.
Dia: Sábado, 22 de setembro de 2018
Horário: das 9 às 14h
Local: Sede do Lar Harmonia Fabiano
de Cristo
Rua Deputado Paulo Jackson, 110, Piatã.

Programação

2018

SETEMBRO
22.09.2018 (Domingo)
IX Feira Harmonia de Gastronomia
Horário – 11 às 15h
Local - Fundação Lar Harmonia
OUTUBRO
28.10.2018 (Domingo)
4º Seminário – Sonhos e Espiritualidade
Adenáuer Novaes
Horário – 9 às 13h
Local - Fundação Lar Harmonia

NOVEMBRO
10.11.2018 (Sábado)
Jantar Dançante Beneficente
Horário – 20h30
17.11.2018 (Sábado)
III Festival de Balé da
Fundação Lar Harmonia
Horário – 18h
Local - Fundação Lar Harmonia

DEZEMBRO
02.12.2018 (Domingo)
XX 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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LAR DOS IDOSOS: ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
Por Suzameri Rodrigues

De acordo com a revisão 2018 da Projeção de
População do IBGE, a população do Brasil deverá
crescer até 2047, quando chegará a 233,2 milhões
de pessoas e, nos anos seguintes, ela cairá
gradativamente, até os 228,3 milhões em 2060, sendo
que um quarto da população (25,5%) deverá ter mais
de 65 anos. Constatamos que os idosos estão vivendo
mais, mas será que estão vivendo melhor? Será que
temos projetos em nosso país que conseguem atender
integralmente o público idoso?
Assim, com o objetivo de prevenir situações de risco
e vulnerabilidade social a Fundação Lar Harmonia
ampliou seus projetos para atender, de forma integral,
aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos e
com a renda pessoal de até dois salários mínimos.
Deste modo, em 13 de junho de 2018, o Projeto
Cuidando do Idoso completou três anos de
funcionamento aos sábados, possibilitando a esse
público atendimento de enfermagem, oficina educativa
ou recreativa e, ao final, oferecendo-lhe um lanche.
Além disso, no Lar Harmonia Fabiano de Cristo
temos o funcionamento dos serviços dos Centros
de Convivência Ildefonso do Espírito Santo, que
proporciona diversificada programação de oficinas, tais
como alongamento/ginástica, artesanato, arteterapia,
auriculoacupuntura, capoeira, dança contemporânea
dança de salão, hidroginástica, informática, manuseio
de celular, massoterapia, meditação, memória,
musicoterapia, natação, pilates, reike, terapia
comunitária, violão; e de Reabilitação Maria Dolores
Segura, que tem atendido preferencialmente o idoso
que apresenta sequelas físicas ou neurológicas
causadas por Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC),
lesões e tumores cerebrais ou medulares, Doença de
Parkinson ou apresente lesões ortopédicas, objetivando
reabilitar sua capacidade física e mental.
Desta forma, atualmente temos uma frequência
semanal de 134 idosos que estão sendo beneficiados
com os Projetos e estamos em fase de conclusão das
obras do Lar de Idosos, para integrar e abrigar 54
idosos em modalidade Casa-Lar.

Lar de Idosos:
término das obras
Por Antonio Carlos Tanure
Aqueles que anseiam pelo fim das obras de
construção civil do Lar Harmonia Fabiano de
Cristo, em especial do Lar de Idosos podem
alegrar-se, pois estamos perto de realizar a
conclusão dos nossos compromissos.
Após termos inaugurado o edifício da
frente, que abriga o Centro de Convivência
Ildefonso do Espirito Santo e o Centro de
Reabilitação Maria Dolores Segura, ambos
em pleno funcionamento, estamos ultimando
os revestimentos das áreas internas do
edifício que abrigará o Lar de Idosos Fabiano
de Cristo, ou seja os apartamentos para o
asilamento desse público.
Nesta altura dos trabalhos, finalizamos
os revestimentos das paredes e pisos dos
sanitários, das áreas de serviço e cozinhas
dos apartamentos, restando os quartos e os
livings, trabalhos estes que deverão consumir
em torno de mais quatro meses, desde que
continuem chegando os recursos financeiros
necessários.
Para uma melhor compreensão da nossa obra,
eis alguns dados técnicos:
• Área total construída: 2.400 m2, em dois
edifícios separados.
• Pavimentos: térreo e mais três andares (em
cada edifício).
• Elevadores: 02 (dois), um em cada edifício,
ambos com capacidade para 08 pessoas.
• Piscina: única, com 30.000 litros de água
aquecida por painéis solares.
• Apartamentos: 06 (seis) unidades com 130
m2 cada, com três quartos/suítes, lavabo,
living, cozinha e área de serviço, todos eles no
edifício do fundo.
• Terraço: descoberto, com 120 m2.
94• Salões: 04 (quatro), divididos
internamente para abrigar os atendimentos
aos idosos nas áreas de Geriatria, Fisioterapia,
Ortopedia e Nutrição, no edifício da frente.
Todos esses serviços serão prestados à
população carente gratuitamente.
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Comvida:
uma biografia pelo social
Por Miguel Silveira

Ou reconhecemos no Outro um semelhante,
e nesse caso conferimos a ele os mesmo
atributos de humanidade que encontramos
em nós, ou não reconhecemos no Outro um
semelhante (LESER, 1999).
As políticas públicas, ora voltadas para a inserção dos jovens
no mercado de trabalho, apresentam-se ineficientes no sentido
de mudar o quadro em que se encontram os jovens de baixa
renda na Bahia e no Brasil. São inúmeras as fragilidades; o jovem
está acuado diante de um mercado que exige cada vez mais
especialização e experiência. Por outro lado, os jovens pobres,
na sua maioria, acessam uma formação deficitária e vivem sob
o estigma da violência e do preconceito que segrega e exclui. A
partir desta percepção é que surge o Instituto Comvida.
O Comvida foi fundado em 2007 e possui como missão
a formação integrada para transformação do quadro de
exclusão social a que está submetido o contingente de jovens
das comunidades do Mutirão, Novo Horizonte e Sucupió, da
cidade de Camaçari-BA. Toda a formação está voltada para o
desenvolvimento pessoal a partir de ações que reforçam as
características socioculturais, que objetivam o fortalecimento
dos valores e identidades dos jovens destas comunidades. Em
paralelo, há a qualificação profissional gratuita e inserção no
mundo do trabalho, através do incentivo ao empreendedorismo,
oficinas profissionalizantes e prospecção de empregos formais
para estes jovens.
Desde a sua fundação, o Instituto Comvida sempre contou com a
experiência e o apoio da Fundação Lar Harmonia. Como qualquer
instituição social, as dificuldades foram muitas, mas a vontade de
realizar foi determinante para que todos os envolvidos tocassem
para frente o projeto, em especial o implacável apoio de Olga
Almeida, o carinho e fidelidade de Elísio Rangel, a vontade de Rita
Brito e o apoio incondicional da Fundação Lar Harmonia.
COMVIDA e LAR HARMONIA, afinidades de alma.
O apoio firmado pela Fundação Lar Harmonia ao Instituto
Comvida aproxima e consolida ainda mais os laços destas
duas Instituições, que são norteadas pela seriedade dos seus
propósitos e profissionalismo dos seus colaboradores.
Como presidente do Instituto Comvida, sinto-me muito tranquilo
e feliz com a possibilidade de nosso Instituto, a partir de agora,
fazer parte desta instituição que é o Lar Harmonia. Estou certo
que o Comvida ficará ainda mais fortalecido e trabalhando nos
seus propósitos com muito mais tranquilidade.

Seminário ULE
Autotransformação:
Caminho da
Autorrealização
Por Cecília Alvarenga
Podemos entender por autotransformação um processo
gradativo de educação do Espírito que exige um olhar
interno para nós mesmos e nem sempre acontece por
desejo apenas de autoconhecer-nos. Algumas vezes,
esse processo se nos apresenta de forma dolorosa,
quando enfrentamos sombras, medos e ignorâncias
que são nossos. Autotransformar-se é descobrir-se
humano, passivo de agir e sentir-se como aqueles que
outrora julgava, rotulava, percebendo-se isento dos
sentimentos e ou ações que originaram tal julgamento.
É difícil e dói muito tomar consciência de sua sombra,
mas, após a crise, surge um Espírito mais consciente
de suas responsabilidades e potencialidades diante da
vida. O livre-arbítrio possibilita rever atitudes, pedir
perdão, seguir adiante e fazer escolhas próprias, além
de permitir sentir a vida como uma dádiva divina,
o que é muito bom, pois impulsiona o Espírito para
novas aquisições de conhecimentos, competências e
habilidades.
É bem assim, que nós, Espíritos imortais aprendemos.
Portanto, autotransformação é amadurecer de forma
relacional, afetiva, psicológica, desiderativa e espiritual,
colocando-nos a serviço das vivências materiais e
espirituais nas nossas muitas reencarnações. O processo
de autotransformação é tarefa constante e inevitável.
Autotransformar-se é estar disponível ao serviço do
bem, da educação, da paz e do amor. O caminho
para a autorrealização torna-se uma consequência
da autodeterminação do Espírito, uma tendência a
desenvolver-se e a evoluir espiritualmente. Neste
sentido, a Universidade Livre do Espírito – ULE convida
você a participar do Seminário Autotransformação:
Caminho de Autorrealização, que acontecerá em
30 de setembro de 2018, das 9h às 13h, no Auditório
Francisco Cândido Xavier, tendo, como facilitador,
Adenáuer Novaes. Os subtemas serão: 1. Iluminação
Interior; 2. Designação Pessoal; 3. Autodeterminação; e
4. Um Romance com Deus.
Participe! Faça sua inscrição de forma online, no site
www.centroespiritaharmonia.org.br ou de forma
presencial na Secretaria da ULE ou na Livraria
Harmonia.

