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O Bom da Vida
A vida é um maravilhoso
presente de Deus,
independentemente das
circunstâncias em que se
vive. Mesmo sob expiações ou
vivendo-se no maior conforto, a
vida, pela singularidade de seu
portador e pela complexidade
de sua natureza, representa
uma aventura convidativa e
desafiadora. Torna-se mais
prazerosa quando o ganhador do
presente alcança seu significado
e aprende a compreender
os sinais que lhe permitem
entender e sentir seu Grande
Doador. Quando o ser humano,
Espírito imortal, descobrir que
a vida no corpo ou fora dele
foi concebida para que nela se
realizasse e atingisse patamares
evolutivos mais elevados,
perceberá melhor que o Criador
está muito longe de ser um
salvador que atende a caprichos
de adeptos desta ou daquela
religião. O bom da vida é vivido
quando se busca o melhor para
si, para o outro
e para a sociedade.
Adenáuer Novaes
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Novos livros de bolso

Expediente

Por Ana Carmen Segura
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A Fundação Lar Harmonia traz novidades
nesse início de 2019. Dando sequência
à série No dia a dia, serão editados mais
três livros de bolso – Amor no dia a dia,
Felicidade no dia a dia e Harmonia no dia
a dia – somando-se aos três exemplares
anteriormente lançados – Espiritualidade no
dia a dia, Caridade no dia a dia e Perdão no
dia a dia –, todos de autoria de Adenáuer
Novaes.
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Esta é uma série que oferece, a cada livro,
temas do dia a dia em pequenas reflexões
ao leitor, buscando auxiliá-lo em suas
atitudes rotineiras. Em Amor no dia a dia, o
autor nos traz essa mensagem:
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Rua Deputado Paulo Jackson, 560.
Piatã. Salvador-Bahia-Brasil (71)
3286-7796 www.larharmonia.org.br
atendimento@larharmonia.org.br

Sempre deseje o bem das pessoas, onde
quer que você esteja, em qualquer ocasião
e circunstância, pois a vida lhe favorecerá,
tornando-o agente da felicidade geral. A
Vida utilizará sua disposição em auxiliar o
próximo para promover a paz, a harmonia
e o estabelecimento do reino do amor na
Terra. Seja sempre solidário para que sua
vida seja preenchida de afetos acolhedores.
Seu permanente desejo pelo bem do outro
proporciona-lhe uma psicosfera favorável a
que a Vida lhe traga oportunas experiências
geradoras de bênçãos e de amor.

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.

Com estas edições, a Fundação Lar
Harmonia somará 45 obras publicadas, de
autores diversos, algumas delas traduzidas
para o inglês e para o espanhol e todas com
seus direitos autorais cedidos à Instituição
para a manutenção de suas obras.
Vamos à leitura!

Programação

2019

FEVEREIRO
02.02.2019. Sábado. 9 às 12h
1º Seminário: O Bom da Vida e
a Espiritualidade
Local: Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis
09.02.2019. Sábado. 10h
Aula Inaugural da Universidade
Livre do Espírito - ULE

ABRIL
15 a 21.04.2019.
De segunda a domingo.
XV Semana Espírita do Centro
Espírita Harmonia
Tema: O Espírito no Século XXI
21.04.2019. Domingo. 9 às 12h
2º Seminário: Os Espíritos do
Século XXI

MAIO
18.05.2019. Sábado. 19h30
Aniversário do Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo
26.05.2019. Domingo. 9 às 13h
3º Seminário: Mito Pessoal e
Destino Humano

JUNHO
02.06.2019. Domingo. 17h
Encontro Junino
30.06.2019. Domingo.
9 às 13h
4º Seminário: Jesus, O
Inesquecível Amor
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O Bom da Vida e a Espiritualidade
Primeiro seminário de 2019
Por Ana Carmen Segura

A Fundação Lar Harmonia inicia o ano de 2019
realizando, no próximo dia 2 de fevereiro, das
9 às 12h, o seu primeiro seminário de 2019,
“O Bom da Vida e a Espiritualidade”, que terá,
como focalizadores, Adenáuer Novaes e Luciano
Menezes.
Grandes motivos que fazem da Vida um
grande presente de Deus ao ser humano serão
abordados neste seminário, como temas para
reflexão do participante: Amar e ser feliz,
Viver com emoções, Sentir-se livre, Sentirse saudável, Estar em boa companhia, Amar
alguém, Ser bem lembrado, Ter consciência da
aptidão pessoal, Ter paz interior, Fazer o bem,
Estabelecer conexões mediúnicas e Perceber-se
Espírito.
Em seu livro O Bom da Vida, Adenáuer nos
diz que “O bom da vida não são os prazeres
do corpo nem tampouco é o deleite com as
conquistas materiais, mas é, principalmente,
aquilo que alimenta o Espírito. É a descoberta
do si mesmo como Espírito imortal que permite
a apreensão daquilo que realmente é o bom
da vida. Sem esta condição, as possibilidades
de usufruto são pobres e o resultado é pífio.
A certeza da imortalidade pessoal deve ser
buscada como a pedra de toque, o talismã
divino, que liberta a consciência para que se
amplie e perceba a exuberância da existência.”.
Este seminário faz parte da programação
da XXII Semana Espírita do Centro Espírita
Casa de Redenção Joanna de Ângelis, cujo
tema central será́ “O Ser Espiritual e a Alegria
de Viver”. Segundo Luciano, presidente
do CECRJA, sua expectativa é despertar
nos participantes do seminário a vontade
e o sentido da vida, pois, “a cada dia que
acordamos, temos algo a fazer na vida”.

Data: SÁBADO, 02.02.2019
Horário: Das 9 às 12 horas
Local: Centro Espírita Casa de Redenção
Joanna de Ângelis
Rua Lima Borges, s/n, Patamares
Inscrições: Livraria da Fundação Harmonia
C.E. Casa de Redenção Joanna de Ângelis
www.larharmonia.org.br | www.sympla.com.br
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Ano Novo, Novos Hábitos

Saúde e Espiritualidade

Por Sheldon P. de Menezes

Por Cristiane Teixeira

Mais um ano se foi e a sensação de que ele “voou” é unânime.
Desde a farra do Carnaval para muitos, a decepção com
nossa seleção na Copa do Mundo e as eleições, com disputas
e mensagens via WhatsApp, que transformaram esse pleito
em disputas e discussões acirradas entre familiares, amigos e
membros de grupos. Pronto, o ano acabou.

O nosso objetivo na Terra é modificado quando passamos
a integrar a consciência da imortalidade. Espiritualidade é
uma dimensão da vida que vai muito além do bem-estar,
impactando objetivamente na saúde e na expectativa
de vida. É a busca de sentido, significado, por meio do
sagrado ou transcendente, podendo ou não estar ligada
à religião. Somos os únicos seres capazes de transcender,
questionamos de onde viemos, nos preocupamos com a
morte.

E assim, de eventos em eventos, os anos vão passando. Ao
piscarmos os olhos, a encarnação se foi.
Mas é interessante a vida ser considerada em ciclos. Podemos
encerrar o ano como se conseguíssemos jogar fora tudo que não
serviu. Muitos dizem: ainda bem que o ano acabou! Parece que
não são dias que se seguem.
Que o ano novo traga novas realizações, novos hábitos. Mas
quem deve fazer isso acontecer?
Precisamos nos programar e nos determinar. Aí vem a velha
questão do tempo. Mas, se você analisar o tempo que gasta nas
redes sociais, vendo e postando textos, vídeos e notícias nem
sempre verdadeiras, verá que há espaço para algumas mudanças
na sua vida. Parece que as pessoas têm que estar conectadas o
tempo todo.
Outro elemento importante é pensar numa mudança que você
acredite poder mantê-la por um determinado tempo. Não adianta
começar a fazer academia às 3h da manhã se você sabe que não
irá sustentar essa rotina. Depois, vai se sentir frustrado ou como
alguém sem perseverança.
Que tal uma reeducação alimentar? Que tal iniciar uma atividade
física, uma caminhada algumas vezes na semana? Que tal reatar
laços com alguém que lhe ofendeu ou que você tenha ofendido,
sem esperar que alguma doença grave ou a proximidade da
morte lhe faça perceber o quão fúteis são as desavenças? Isso
ajudará a criar valores e sentimentos no espírito imortal que você
é, como o perdão, a caridade, o amor e o respeito às diferenças.
Que tal um curso que amplie seus horizontes de trabalho e de
vida? Que tal se espiritualizar mais? Que tal se perceber como
um membro importante da sociedade, capaz e responsável por
realizar transformações que você percebe, participando de um
trabalho social voluntário? Que tal..., que tal...?
Em verdade, você é a melhor pessoa para responder a essas
propostas de novos hábitos, podendo contar com o auxílio de
algum amigo.
Aqui também vale a frase de Francisco de Assis: “Comece
fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de
repente, você estará fazendo o impossível”.
Ao chegar ao final de 2019, imagine olhar para o ano que passou
e dizer: “Esse ciclo foi importante para minha encarnação!”.

De uma forma geral, a espiritualidade encontra-se mais
presente em momentos de sofrimento, e a ciência não pode
negar esta dimensão. Quando o corpo não corresponde
mais às nossas expectativas e a vida nos pede mais alma,
é o tempo de desacelerar e encontrar em nós mesmos a
tão almejada paz interior. Percebendo a nossa finitude,
passamos a dar valor ao que realmente importa: um olhar,
um sorriso, a presença, passam a valer muito mais do que
qualquer sensação ou realização efêmera.
Conceitualmente, saúde não é a ausência de doença,
mas um estado de harmonia física, mental e social. Não
somos somente um produto biológico, somos um ser
multidimensional, formado de corpo, mente e espírito.
Reflexo de nossas atitudes mentais e desta matriz essencial,
a doença nos ensina a exercitar valores e acessa uma nova
maneira de enxergarmos a vida.
Quando nos reconhecemos compondo essa natureza
espiritual, compreendemos que não é possível atingir a
saúde integral dissociados da espiritualidade. Atualmente,
nas escolas, têm havido cada vez mais pesquisas unindo
a visão espiritual com a ciência, já fazendo algumas vezes
parte do currículo acadêmico. A espiritualidade já foi
identificada como fator imprescindível até para a saúde
pública, aumentando a expectativa de vida em vários anos.
Quando um profissional atua conjuntamente, há uma
chance bem maior de propiciar bem-estar para o paciente.
Apreender completamente os desígnios de Deus está muito
além da nossa capacidade de discernimento. Naturalizar
a doença pode ser o caminho para manter a saúde, haja
o que houver com o corpo físico. Às vezes, é importante
deixar guardado, ao lado, tudo o que não conseguimos, por
hora, compreender. Isso representa entrega, fé em uma
força maior, em uma energia que nos dirige, que observa e
medita sobre nós, que sonha o sonho que é a nossa Vida.
Na medida em que a nossa consciência se expande, vamos
percebemos mais claramente os propósitos divinos, e esse é
o verdadeiro milagre que Ele opera em nós.

