ANO XV • Nº 181

DEZEMBRO DE 2018

Encantamento
Encantar-se é admirar algo
que possa proporcionar alegria
interior e profundo sentimento
de amor à vida. Requer a
propriedade de si mesmo,
a autoconfiança e a certeza
de que possui uma conexão
inabalável com o Criador da
Vida. Quando uma pessoa
está encantada, transborda
em felicidade, sem que precise
de qualquer subterfúgio para
alcançar este estado. Exala
bons fluidos, tem boas ideias e
contagia quem dela se aproxima.
A vida se torna mais leve e
os problemas são encarados
com maior disposição para
enfrentá-los. O encantamento
promove a sensação de que
existe a capacidade para
ultrapassar obstáculos, dissolver
conflitos e de perdoar todo
tipo de agressão. Mágoas são
resolvidas e a fraternidade
legítima passa a ser a tônica
das relações interpessoais. Para
que o encantamento aconteça,
é preciso adotar a amorosidade,
o respeito ao outro e a vontade
firme em servir. Encante-se.
Adenáuer Novaes

• PROPOSTA PARA UM MUNDO
MELHOR NA PERSPECTIVA
DE MINHA RELIGIÃO
XIII Encontro das Religiões

• Caminhada pela Paz e 
Café da Manhã

• Natal das Famílias 
Assistidas
• O Voo do Espírito

PROPOSTA PARA UM MUNDO MELHOR
NA PERSPECTIVA DE MINHA RELIGIÃO
XIII Encontro das Religiões
Por Ana Carmen Segura
A Fundação Lar Harmonia e o
Núcleo Jurídico e de Cidadania
Maria Terezinha Ferraz Freire de
Novaes presenteiam seu público
com o XIII Encontro das Religiões,
trazendo, para reflexão, o tema
“PROPOSTA PARA UM MUNDO
MELHOR NA PERSPECTIVA DE
MINHA RELIGIÃO”, encerrando seu
calendário de atividades de 2018.
Este importante evento de
confraternização espiritual
acontecerá no próximo dia 8 de
dezembro, às 19h, e contará com

a presença de representantes de
expressivas religiões, os quais
trarão sua interpretação sobre
o tema proposto, propiciando
profundas reflexões aos presentes.
É também importante ressaltar que
a energia que paira no ambiente
é de uma beleza indescritível.
Observa-se o respeito pelo
pensamento do outro, deixando de
lado qualquer sentimento de crítica
ou de discordância. O momento é
de grande aprendizado mútuo.
Nossos convidados serão:
Candomblé – Iyalaxé Juçara Lopes
Pontes; Catolicismo – Dom Ângelo
O.S.F.; Espiritismo – Adenáuer
Novaes; Islamismo – Sheik
Ahmad; Judaísmo – Luciano Ariel
Gomes; Protestantismo – Pastor
Davi Costa. A apresentação deste
evento estará a cargo do Jornalista
Jorge Portugal.
Compartilhemos juntos desse
momento ímpar que nos
proporciona reflexões espirituais.
Data: 08.12.2018
Horário: 19 horas
Local: Auditório Francisco
Cândido Xavier
Sede da Fundação Lar Harmonia
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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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Caminhada pela Paz e Café da Manhã
Por Ana Carmen Segura

A Caminhada pela Paz está completando 20
anos. Este é um evento que a Fundação Lar
Harmonia realiza desde o ano de 1998, com
a finalidade primeira de propagar a paz, além
de promover sua integração com o Centro
Espírita Casa de Redenção Joanna de Ângelis,
instituição que faz parte de seus projetos
sociais.
Todos os anos, a Caminhada é aguardada
com muita expectativa. Durante o percurso,
seus participantes são acompanhados por
um preparador físico que, além de orientar
os alongamentos, anima bastante o grupo.
Ademais, aproveitam o momento ao ar
livre para confraternizar com o outro, trocar
experiências e para refletir sobre a paz em suas
vidas, na sociedade em que vivem, vibrando
positivamente para o bem coletivo em nosso
planeta Terra.
Tradicionalmente, o ponto de partida é o
Centro Espírita Casa de Redenção Joanna
de Ângelis, às 7h, e a chegada, a Fundação
Lar Harmonia, onde os integrantes poderão
desfrutar de um delicioso café da manhã,
preparado com muito carinho pela Equipe de
Eventos Harmonia e regado a frutas, pães,
bolos, mingaus, sucos, entre outras iguarias.
Este ano, a Fundação conta com o apoio
de velhos e novos parceiros como Indiana
Veículos, Santa Emília Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Soft Laundry Lavanderia,
Nova Café Comunicação, BR Incorp
Desenvolvimento Imobiliário, Tráfit, Lojas
Guaibim, Santa Beleza, Avigran e Beach Stop,
empresas que abraçaram a ideia e constituem
importantes incentivadores desse Projeto.

Para a comemoração da 20ª edição da
Caminhada pela Paz, a Nova Café Comunicação
criou uma belíssima arte que pode ser vista nas
camisas e em todo o material publicitário usado
para sua divulgação.
Vamos caminhar juntos? Adquira seu kitCaminhada (camisa, sacola e boné) na sede
da Fundação, lembrando que, além de uma
manhã de confraternização, você estará
contribuindo para a manutenção das obras
sociais desta importante instituição. Participe!!
DATA: Domingo, 02.12.2018
HORA: 7 horas
KIT-CAMINHADA: camisa, boné e sacola
CONTRIBUIÇÃO: R$ 60,00
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Natal das Famílias Assistidas

O Voo do Espírito

Por Rosângela Coelho

Por Eduardo Dantas

Natal é tempo de renovar a esperança, tempo de nos
unir em amor fraterno, uma ótima ocasião para se
reunir com a família, rir e confraternizar. Natal é alegria,
é esperança num futuro melhor, é acreditar que temos
capacidades, determinação e entusiasmo suficientes
para vencer as dificuldades presentes e reconstruir
um futuro de prosperidade, com saúde, paz, amizade,
trabalho e felicidade.

As páginas são seres de
concretude, que instauram uma
materialidade e dão a condição
de existência dos livros. As
penas são signos de leveza, que
instauram a liberdade e dão
a condição de existência dos
pássaros. Por esse jogo, páginas
e penas se identificam, já que
fazem voar, tanto as ideias que
chegam pelos livros quanto os
pássaros que – das nuvens –
chegam pelos ares.

Pensando assim, desde a sua criação, a Fundação Lar
Harmonia realiza a campanha “Natal das Famílias”, uma
forma de proporcionar às famílias por ela assistidas o
sonho de um “Natal Feliz”. Para esta campanha, várias
pessoas são convidadas a participar, contribuindo e
promovendo um pouco mais de assistência a essas 120
famílias assistidas, bem como aos 140 idosos cadastros
em seus projetos.
A Fundação Lar Harmonia ocupa um importante
papel na vida dessas pessoas assistidas nas diversas
atividades desenvolvidas pelo Serviço Social, tendo,
como foco, a centralidade na família e a prestação de
serviços, programas e projetos de proteção social básica
de caráter continuado e preventivo.
Durante todo o ano, são ofertados serviços de
convivência, que são encontros criados para
discussões a fim de estruturar uma rede de troca
de conhecimentos, dando início à construção de
programas de capacitação e aperfeiçoamento, visando o
fortalecimento dessas pessoas assistidas e sua inclusão
no meio social.
Dessa forma, no final de cada ano é realizada uma
retrospectiva de todas as atividades desenvolvidas com
um belo café da manha de confraternização e cada
família, além de comemorar, recebe a doação de uma
cesta natalina e um presente, como forma de agradecer
a sua presença e incentivar ainda mais sua participação,
bem como contribuir para um Natal mais feliz.
Neste dia acontece uma celebração, pois cada
integrante pode apresentar os conhecimentos
adquiridos e as experiências vivenciadas nos serviços
oferecidos, sendo notória a satisfação de cada pessoa.

Embora materializado em páginas, O Voo do Espírito, o mais
recente título do catálogo da Fundação Lar Harmonia, é
também constituído da leveza das penas, porque convida e,
em certo sentido, instrumentaliza para as asas. Na verdade,
é como se, por um processo metatextual, as páginas que
formam o livro fossem as penas das asas do pássaro que
ele mesmo é. Nesse sentido, além de um chamado para
voar, o livro é o próprio voo, um voo particular e inquieto
de seu autor, o qual, a partir de questões absolutamente
contemporâneas, instiga cada leitor a revisitar suas gaiolas e
a se ver e querer nos ares.
Pássaro formado por páginas e penas, o livro é ainda uma
nuvem, estado de pouso provisório e ponto de partida para
novos destinos. Como que em eco ao diálogo transcrito na
passagem em que é dedicado ao “inquieto e exuberante”
Leonardo da Vinci, o livro é um convite a que encontremos
um lugar novo, do qual possamos continuar a voar, em um
processo que não cessa e nos faz encarar as condições e
contradições do século XXI, tempo no qual, por um outro
signo de nuvem, instaura-se a perspectiva da virtualidade, no
entrelugar do material e do espiritual.
O livro-página-pena-nuvem de Adenáuer Novaes é uma
motivação a que estabeleçamos novos gestos de leitura da
nossa realidade interior, em uma hermenêutica que revisite
os enunciados tradicionais, suspeite de suas condições de
produção e forje alternativas de compreensão de verdades
antes (im)postas. Entramos em uma nova ordem espiritual
em sua leitura, assumindo os riscos de sair da condição de
quem rasteja para o lugar de quem se percebe na condição
inalienável de Espírito Imortal.

