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Doação
Doar é doar-se
voluntariamente em favor de
uma causa, tendo, como alvo,
outro ser humano. Trata-se do
dispêndio de energia em favor
de uma ação que contribua
para melhoria das condições
de vida de alguém ou da
sociedade. Portanto, não se
trata tão somente em dar bens
materiais ou oferecer dinheiro,
mas de doar sua vontade, seu
tempo, sua disposição e de
sua maneira natural de fazer o
bem para que pelo menos um
ser humano se sinta bem. Vale
a pena usar sua inteligência,
seu coração ou sua força para
viver a serviço do propósito
de alcançar a condição de se
tornar uma pessoa bondosa,
pois é esta habilidade que
produz pessoas melhores,
portanto, Espíritos melhores
e mais adaptados ao Século
XXI. Seja você o principal
protagonista da doação que
deseja fazer, tornando-se
aquele que doa e recebe
o melhor da vida, em
favor da Vida.
Adenáuer Novaes

• Mutirão Médico:
Importância Social

• Quatro Inovações
do século XXI

• Diálogos Espirituais
• Desastres Coletivos

Mutirão Médico: Importância Social
Por Sheldon P. de Menezes
Quando falamos sobre mutirão,
principalmente na área de saúde,
diversos aspectos encontramse envolvidos, desde o social, o
econômico, o político, o psicológico até
o espiritual, conscientes de que eles
se entrelaçam na maioria das vezes.
Nesse artigo, em especial, quero me
ater ao social.
Antes de tudo, realizamos uma análise
das carências da população assistida,
bem como da relevância dessas
necessidades, portanto diagnosticamos
a deficiência dos setores responsáveis
por esses atendimentos.
Buscamos sempre o envolvimento das
mídias, chamando a atenção para a
importância do assunto abordado, para
o cuidado com a saúde, e estimulando,
pelo exemplo, a que outras pessoas
multipliquem essas ações. É a
conscientização da sociedade de seu
papel de cuidar de seus membros, sem
esperar que as autoridades cumpram
esse papel, que muitas vezes não
conseguem por diversas razões.
Muitas pessoas ainda não podem
se dedicar a um trabalho voluntário
regular, mas podem doar um tempo
para uma atividade mais pontual
como em um mutirão. A partir dessa
experiência, alguns passam a perceber
a importância desse envolvimento não
só para o outro, mas para si mesmo.
A participação de estudantes também
é de grande relevância, envolvendo-os
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nesse olhar para o próximo e auxiliandoos nesse aspecto de sua formação,
muitas vezes negligenciado por parte
das faculdades, mais preocupadas com
a formação técnica do aluno do que
com a formação integral dos mesmos.
Por fim, a mobilização da energia de
amor e de caridade oportuniza aos
participantes a chance de exercitar
e consolidar em si esses valores,
forjando um indivíduo melhor e
gerando, em consequência, uma
sociedade melhor.
Há alguns anos, o Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo
(AMEB) da Fundação Lar Harmonia
vem realizando mutirões, seguindo
esses aspectos abordados acima
e cumprindo um dos seus objetivos
traçados desde antes da sua
inauguração. Para esse ano, já temos
vários deles programados. São eles:
•
•
•
•
•
•

24/03-Catarata e Glaucoma
09/06-Catarata e Glaucoma
10/08-Hipertensão arterial e
Dislipidemias
15/09-Catarata e Glaucoma
03/11-Catarata e Glaucoma
09/11-Próstata
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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.

Se você conhece algum profissional
que possa contribuir com essas
atividades, convide-o a se juntar a
nós ou a participar dos atendimentos
regulares no AMEB.
E você, o que está esperando?

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

JUNHO
02.06.2019.
Domingo. 17h
Encontro Junino

26.05.2019. Domingo. 9 às 13h
3º Seminário: Mito Pessoal e
Destino Humano

30.06.2019.
Domingo. 9 às 13h
4º Seminário: Jesus,
O Inesquecível Amor

JULHO
13.07.2019. Sábado. 19h30
Aniversário do Núcleo
Jurídico Maria Terezinha F.
F. de Novaes
20.07.2019. Sábado. 10h
Aula Inaugural da
Universidade Livre do
Espírito - ULE

28.07.2019.
Domingo. 9 às 13h
5º Seminário:
Iluminação da
Consciência
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Quatro inovações do século XXI
Por Eduardo Dantas

É do tempo a construção das narrativas,
dos modos de subjetivação, das formas de
ser. O tempo é senhor das invenções. Ele
mesmo, como o contamos, é uma. Tem ficado
acelerado, tem ficado líquido, tem ficado
menor. O século XXI fabricou um novo tempo –
ou novos modos de nos exercermos nele. Com
isso, criou também novas formas de estarmos
no espaço. Com suas redes e conexões,
o nosso agora inventou a simultaneidade,
forjando possibilidades de deslocamento
nunca vistas, enquanto transitamos entre
arrobas, hashtags, feeds e barras de rolagem.
Com essa rasura aos modos de espaçotempo, veio a invenção da virtualidade, este
entrelugar entre o material e o espiritual, que
instaura novas possibilidades de conexão
entre mentes em lógicas pouco conhecidas
ou familiares. A virtualidade, invenção deste
aqui-agora, abre uma espécie de portal,
além do mundo físico e aquém do mundo
espiritual, na tessitura de modos alternativos
de representação, interação, performatividade.
Tal invento nos coloca diante de novas
possibilidades de nos influenciarmos e de
sermos influenciados, criando maneiras
inéditas de presença e visibilidade.
Com a invenção da simultaneidade e
da virtualidade, o século XXI deu mais
de quinze minutos (d)e fama a sujeitos
que, em outra cronologia, jamais seriam
conhecidos, tensionando novos meios de
influência, de persuasão e formas diversas
de atuação em sociedade. Nas rotinas deste
tempo ressignificado e virtual, o cotidiano
espetacularizado de quem-quer-que-seja

vira notícia relevante, assunto público,
interesse de coletividade. O século XXI
inventou, assim, outros modos de exercício
da fama, criou “influenciadores”, em uma
lógica na qual a conexão com a vida real,
lenta e desinteressante, perdeu lugar para
a acelerada transmissão de dados que,
por contas pouco conhecidas, manipula
comportamentos, interpreta necessidades,
define escolhas.
Este tempo transformou ainda o leitor em
navegador, conferindo-lhe autonomia e
liberdade para tecer seus próprios caminhos
entre arquivos hipertextuais que vão se
fazendo textos por seu gesto criador. Com o
deslocamento do leitor para o navegador, o
século XXI também inventou novas práticas
de produção e circulação de saberes e das
interpretações, abalando a centralização
do conhecimento, conferindo certo caráter
parricida à escrita e certa orfandade aos
sentidos. Como consequência, novas práticas
de autoria, de produção de verdades, novas
grafias e outros letramentos se insinuam
diante de nós.
Essas grafias eletrônicas com as quais o
século XXI se representa são instrumentos
para a narrativa da reinvenção do tempo,
para a invenção do além-material e aquémespiritual da virtualidade, para a produção de
outros modos de influência e de circulação das
interpretações. Tais grafias se instauram em
novos prefixos, “des-“, “re-“, “pós-“, e geram
aquela que seja, talvez, a principal invenção
de todas: a possibilidade de nada disso ser
estável, coerente ou duradouro.
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Diálogos Espirituais

Desastres Coletivos

Por Luciano Menezes

Por Fernando Santos

Tudo começou em encontros casuais com Adenáuer
Novaes na casa de uma amiga comum a todos do grupo.
Esses encontros tinham um caráter informal e sem grandes
pretensões. Ali eram discutidos, até então de forma
descontraída e sem aprofundamento, assuntos temáticos de
cunhos espírita e psicológico que eram de interesse de todos.
Com a intenção de valorizar os encontros e aprofundar os
temas, escolhemos, para leitura, o livro Estigmas segundo a
Psicologia do Espírito, de autoria do próprio Adenáuer. E para
que outras pessoas pudessem participar, Adenáuer sugeriu
que os encontros acontecessem no centro espírita, propondo
o nome “Diálogos Espirituais” para o grupo de estudos, que foi
aceito por todos. Assim, em 09 de fevereiro, às 20h, no Centro
Espírita Casa de Redenção Joanna de Ângelis, aconteceu
o primeiro encontro dos Diálogos Espirituais sobre o livro
Reencarnação, Processo Educativo. O próximo acontecerá
no dia 09 de março e terá, como tema, o livro Amor Sempre.

A ignorância é a nossa base existencial, fomos criados por
Deus simples e ignorantes. Coletivamente incidimos em
erros, atraídos pelo mesmo padrão vibratório a corroborar
ações coletivas que causam “o mal”. “O mal posto”, o
escândalo aí está, mas “ai daquele por quem foi trazido o
escândalo”, pois nós ainda nos regemos dentro da tríade
crime, culpa e castigo, portanto, ao culpado, o devido
castigo para o resgate. Assim, buscamos uma relação
direta na lei de ação e reação: desastres coletivos, resgates
coletivos.

Os Diálogos Espirituais surgiram trazendo algo que considero
fundamental para o pensamento espírita: discussões
importantes com a intenção de atualizar e contextualizar
temas que merecem atenção por parte dos interessados,
tendo, como base, as obras de Allan Kardec e a Psicologia
Junguiana. A partir dessas duas estruturas de conhecimento,
Adenáuer criou a Psicologia do Espírito. Como ele próprio
diz “o desafio de apresentar uma psicologia do Espírito é por
demais audaciosa”, tendo em vista que o ser espiritual ainda é
desconhecido.
Vejo os Diálogos Espirituais como um farol a iluminar
consciências sedentas de conhecimentos das “coisas” do
Espírito. É uma grande oportunidade de tornar mais claros
e acessíveis temas, pensamentos e ideias que devem ser
renovados e que podem ajudar pessoas a superarem uma
certa limitação, por se encontrarem presas a conceitos que
as escravizam, quando não adoecem por incapacidade de ter
uma lente mais apurada acerca da vida.
Leitor das obras de Adenáuer que sou, tenho consciência de
que, através do exercício da leitura, venho atualizando muitos
conceitos e limitações que anteriormente eu não alcançava.
Mais do que isso: entendo que, quem está na busca de si,
encontra nessas obras reflexões e ideias que vão no fluxo da
vida, renovando a própria existência. Os Diálogos Espirituais
são, para mim, mais uma ferramenta a ser utilizada para a
compreensão da vida e do ser espiritual que somos.

Olhar os desastres coletivos, correlacionando-os à lei de
causa e efeito, apenas como resgastes coletivos deixa a
desejar, pois, sendo “ignorante”, nada me cabe resgatar,
não cabendo o uso da palavra resgate no contexto.
Compreendo que, por necessidade de aprendizado, a
sociedade, enquanto indivíduo, atrai para si marcantes
experiências, correlacionando a forma como funciona com
o déficit de atributos que necessita integrar. Identifico
aqui um convite para ir além do “para que romântico”, do
fizeram isso e agora vivenciaram como resgate o aquilo,
e adentrar no “para que” do comprometimento social,
refletindo sobre aspectos para os quais somos chamados
à responsabilidade no aqui e agora, frente aos ditos
desastres coletivos, seus responsáveis e o contexto no qual
ocorreram.
O Espiritismo nos alerta quanto a sermos responsáveis
pelos nossos atos, referentes a nós mesmos e enquanto
transformadores da sociedade. Há um convite a assumir um
olhar que esteja disposto a revelar a ignorância na qual nos
mantemos imersos, a identificar para quais erros apontam os
desastres coletivos sem deixar de lado o aqui e agora. Dessa
forma, poderemos nos capacitar a corrigir erros, e os eventos
da vida podem ser encarados não apenas como eventos de
resgate, mas como oportunidades de construção, evolução e
crescimento, a nos tornar mais conscientes e engajados por
uma sociedade cada vez mais justa.
Evoluir sempre, essa é a máxima do viver! A cada instante
vivido, o indivíduo está em um novo momento no rio da
vida, pois nada se repete, mesmo que muitos aspectos
possam vigorar como similares. O viver é, além de tudo,
uma oportunidade para ressignificar o vivido, que não volta
mais. Então, passo a passo, vamos integrando habilidades
e aptidões no decorrer da nossa trajetória, nossa porque a
humanidade é um ser coletivo, na qual se fazem presentes
as mesmas revoluções do ser individual.

