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Educação

Nada mais oportuno do que
investirmos na educação
pessoal e das crianças. Quanto
menos crianças nas ruas nos
horários de escola, melhores
cidadãos teremos no futuro.
Os governos deveriam criar um
programa de conscientização
das famílias, circulando
pelos bairros residenciais
da cidade nos horários
escolares, conduzindo crianças
encontradas nas ruas aos seus
lares, orientando seus pais
quanto aos riscos ao deixarem
seus filhos nesta condição.
Nenhuma criança fora da
escola e nenhuma escola sem
segurança nem com professores
sendo desrespeitados em
suas funções, esta deveria
ser a norma na educação.
O investimento maciço em
educação é a saída para o
combate à criminalidade, à
violência e à evasão escolar.
Por outro lado, as escolas,
sobretudo as públicas, deveriam
ser valorizadas pelos governos
como espaço sagrado do
saber, onde se aprende o valor
da vida, da cidadania e do
desenvolvimento coletivo.
Adenáuer Novaes

• Propostas para uma nova
ordem espiritual

• ENTREVISTA
Os Espíritos do Século XXI

• PROGRAMAÇÃO
XV Semana Espírita do
Centro Espírita Harmonia
O Espírito no Século XXI

Propostas para uma nova ordem espiritual
Por Isabel Guimarães

A evolução da sociedade humana
ocorreu através da construção de leis e
paradigmas que deram organicidade às
estruturas mantenedoras das relações.
Foram resultantes do entrechoque entre
dois mundos: o mundo interno, composto
pela subjetividade das criaturas, e o mundo
externo, composto pelo reflexo do coletivo
dessa subjetividade. Nessa lógica, esses
mundos se autorrefletem e provocam
transformações mútuas, em espiral sempre
crescente de evolução e complexidade.

tempo, conduzam a uma reflexão sobre as
questões enfrentadas pelos espíritos na
atualidade:

Na estrutura psíquica dos seres humanos,
as experiências foram se sucedendo,
o cenário externo, sendo criado pelas
mudanças internas, resultado da
complexificação da consciência – o
espírito, criado por Deus simples e
ignorante, está em franca marcha
evolutiva. Uma vez tendo clareza dessa
relação, é possível compreender os
acontecimentos e atuar no sentido de
fortalecer propostas que corroborem com
uma nova ordem espiritual, construída a
partir da resultante das experiências do
passado, mas com o olhar voltado para o
futuro.

- Atualização, para o Século XXI, de
conceitos consagrados e muito repetidos
(mediunidade, lei de causa e efeito,
obsessão);

No movimento espírita contemporâneo,
muito se tem falado sobre uma nova era,
sobre transição planetária, muitas vezes de
forma superficial, simplista e reducionista,
o que confunde as criaturas, que esperam
uma mudança de fora para dentro, como
se o planeta em si fosse responsável pela
transformação anunciada. Importante
lembrar que a transição é dos espíritos que
nele habitam
Dessa forma podemos pensar em algumas
propostas que respondam e, ao mesmo

Programação

2019

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

- Visão espiritual dos acontecimentos,
percebendo a realidade para além do
senso comum;
- Interpretação pessoal do que você ouve,
ler, assiste, submetendo ao senso crítico
e à negação do conteúdo em tela, e
perguntando sempre “o que isso realmente
significa para mim?”;
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- Ter, no uso das redes sociais, os mesmos
critérios utilizados fora dela, em relação
ao cuidado na seleção de ideias as quais
você adere, entendo-as como redes de
conexão espiritual, portanto também fonte
de origem de processos obsessivos;

- Autorresponsabilidade com o próprio
processo evolutivo, ser cocriador de si
mesmo;

Edição
Adenáuer Novaes

Tiragem
1.000 exemplares

- Ampliar axiograma, possibilitando novos
modelos explicativos para as questões
individuais e coletivas;

- Buscar novos espaços e métodos de
divulgação do Evangelho, procurando
adequá-los aos novos tempos;

Expediente

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.

- Analisar os acontecimentos na
perspectiva de ser um espírito imortal;
- Nossa missão é nos tornarmos o que
nascemos para ser. Nosso desafio:
superar a ignorância sobre nossa origem
divina.
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

ABRIL DE 2019
ANO XVI • Nº 185

ENTREVISTA

Os Espíritos do Século XXI
Por Ana Carmen Segura

O Século XXI tem sido chamado de o Grande Século da Nova Era, que era anunciada
pelos sábios de todos os tempos e é caracterizada pela “retirada do véu que
encobria a mente humana para a percepção da natureza espiritual do ser humano”,
segundo palavras do nosso entrevistado, Adenáuer Novaes, em seu livro “O Voo do
Espírito”. Vamos conversar um pouco sobre “Os Espíritos do Século XXI”.
JH – O Século XXI é um século de profundas transformações
externas e, principalmente, internas. Quem são os Espíritos do
Século XXI e o que os caracteriza?
AN – O Século XXI abre uma nova era de grandes avanços na
Humanidade, em que pese ainda existirem atrasos. O Espírito
está encarnando para vivenciar experiências em que se
sentirá mais livre e mais conectado a sua essência espiritual.
Os avanços em todos os campos do conhecimento humano
facilitarão sua percepção de que é um ser imortal.
JH – Quais voos se pode esperar do Espírito neste século, em
termos da ampliação de sua Consciência?
AN – Principalmente no campo da própria expressão e
liberdade de manifestar sua identidade e diversidade. Cada vez
mais, observamos que o ser humano conquista sua autonomia
e sua liberdade de mostrar quem de fato ele é.
JH – Nossa mente está em constante mudança. Como
trabalhá-la diante do desconhecido que tais mudanças geram
nas estruturas psíquicas do ser humano?
AN – O autoconhecimento e a autotransformação são as
ferramentas com as quais o Espírito trabalhará para eliminar o
medo e a ignorância que o atrasam. Quanto mais se conhece
mais estará preparado para aquelas mudanças.
JH – Como é viver no século XXI? Como é construir
uma encarnação neste século, desde seu planejamento
reencarnatório, no que diz respeito a definir o próprio destino?
AN – O Espírito deve reencarnar com seu propósito
existencial bem definido no que diz respeito ao que deseja
conquistar na encarnação. Deve planejar-se para depender
minimamente dos outros quanto a sua subsistência e quanto
à tomada de decisões na vida adulta. Deve se preparar
para valorizar mais os estudos, portanto, dedicar-se ao seu
aperfeiçoamento intelectual e emocional. Deve fazer valer sua
autodeterminação, sua resiliência ante as adversidades e sua
capacidade afetiva.
JH – Estamos vivendo a Era do Espírito. Que conquistas o ser
humano realiza considerando sua conscientização de ser um
Espírito imortal?
AN – São conquistas ainda muito frágeis, pouco consistentes,
pois confunde religião com espiritualidade. Ainda apela para
forças divinas para a solução do que lhe compete realizar. Vive

mais a vida do personagem do que a do Espírito que de fato
é. Ainda não tem consciência plena de sua imortalidade, pois
sua espiritualidade é superficial e voltada para a vida presente.
Ainda não enxerga a dimensão espiritual.
JH – A Consciência passou a ser o campo de grande atividade
mental, antes função do Inconsciente, surgindo, então, a
Dimensão Psicológica. Que mudanças esse surgimento traz
para o Espírito deste século?
AN – O Espírito está descobrindo uma dimensão em que
pode compreender melhor sua essência. Já não se situa tão
somente na dimensão física, pois percebe que há um mundo
virtual, psicológico e mais próximo do espiritual no qual pode
transitar.
JH – Em termos do materialismo e do espiritualismo, que
realidade se apresenta para o Espírito do Século XXI?
AN – O materialismo cada vez mais cede terreno para o
espiritualismo, porém ainda não é a consciência de que há
uma dimensão espiritual em que se situam as pessoas que já
desencarnaram. A espiritualidade ainda é uma face mais suave
do próprio materialismo. Creio que avançaremos para uma
espiritualidade tal qual é apresentada pelo Espiritismo.
JH – Vivemos uma época em que devemos entender a
realidade de uma forma completamente diferente de anos,
de séculos passados. Como a integração de habilidades pode
estar relacionada ao grau de evolução do Espírito?
AN – Quanto mais evolui, mais o Espírito apresenta novas
habilidades para viver no mundo complexo que ele mesmo
forja. A evolução se torna um processo exponencial, visto que
cada nova habilidade o capacita a conquistar outras cada vez
mais complexas.
JH – Quais os desafios do Espiritismo para o Século XXI?
AN – O Espiritismo apresenta a realidade espiritual para que
o Espírito se liberte da ignorância que caracteriza os estágios
anteriores a este século. Os divulgadores do Espiritismo devem
avaliar a importância de focar sua mensagem na consciência
da imortalidade, sem o que o Espiritismo tornar-se-á mera
religião para uma ocupação semanal e para alívio de culpas.
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