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Trabalhar
Vivemos dias de trabalho no campo
do bem. Precisamos incentivar
as pessoas a empreenderem e
enxergarem horizontes melhores
para si mesmas no campo do
trabalho. Esperar pelo que possa
vir pode ser prejudicial, pois
pode contribuir para a inércia. É
importante entender que cada
pessoa que empreende, buscando
auxílio técnico para encontrar os
meios eficazes para o sucesso,
permite que a economia se
movimente em benefício de todos.
O trabalho permite a conquista
de muitos elementos que trazem
segurança, bem-estar e dignidade
ao ser humano. Mesmo que seja
informal, o trabalho significa que
a pessoa está encontrando em si
mesmo os meios para alcançar
seu pertencimento social, pondo
sua energia de viver a serviço do
progresso. Quando se trata de
trabalho voluntário, o bem que se
faz é muito maior, pois mobiliza
as forças superiores da vida em
benefício de todos.
Adenáuer Novaes

• ANIVERSÁRIO DO
NÚCLEO MÉDICO

• ENTREVISTA
Mito Pessoal e Destino
Humano

• ENCONTRO JUNINO

ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO MÉDICO
Por Sheldon P. de Menezes

Edição
Adenáuer Novaes

Somos espíritos imperfeitos que atravessam
encarnações, vivendo e compartilhando
experiências, conhecendo-se e adquirindo
habilidades e competências que nos permitem
compreender mais a vida e o viver, bem como
alcançar novos horizontes.
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Com essa consciência conduzindo as
atividades da Fundação Lar Harmonia,
inauguramos, em abril de 2010, o Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo - AMEB, uma
ampliação dos atendimentos médicos que já
eram realizados na instituição. Seu nome é
uma homenagem a esse grande espírito que
encarnou em Sacramento, Minas Gerais, um
exemplo de amor e caridade, de dedicação ao
próximo, alguém que realizou a sua designação
pessoal.
Éramos nove voluntários no início e, hoje,
somos quase cem. Fazíamos 360 atendimentos
por mês e, atualmente, realizamos mais de dois
mil, completando, nesse mês de abril, quase
160 mil consultas, procedimentos e exames.
São várias as especialidades oferecidas nas
mais diversas áreas da saúde, cumprindo uma
das funções da Fundação que é promover
socialmente as pessoas em situação de risco,
ao tempo em que desperta a consciência das
pessoas para a percepção de sermos espíritos
imortais.
Muitos são os motivos que nos fizeram chegar
até aqui, ampliando os serviços oferecidos,
mas o amor, certamente, foi o principal. É ele
que atrai e mantém essas atividades. O amor
de cada voluntário, que dedica seu tempo e
constrói o AMEB, ofertando algo tão essencial
e ao mesmo tempo de tanta carência na nossa
comunidade.
É impossível entrar no Ambulatório e não
perceber essa energia de amor que inunda
cada espaço e nos envolve. Ao mesmo tempo,
nós, voluntários, temos a consciência de que
somos os maiores beneficiários por podermos
construir valores inalienáveis ao espírito que
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somos e que nos auxiliarão nessa longa
jornada evolutiva.
Esse ano, completaremos nove anos de
inauguração e, como fazemos todo ano,
homenagearemos os voluntários que
completaram 05 anos de atividade no
AMEB e realizaremos um evento aberto
ao público, contando com a participação
de Bruno Pitanga, Mestre e Doutor em
Neuroimunologia, professor universitário,
palestrante e escritor, que irá nos trazer
reflexões sobre o tema Saúde Cerebral
para o Progresso Espiritual, com perguntas
da plateia. O evento será no dia 18/05, das
19:30h às 21:30h.

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.

Todos estão convidados para celebrarmos
juntos esse momento festivo e
aproveitarmos os ensinamentos que
Bruno nos trará. Venha fazer parte dessa
festa de amor.
JUNHO
02.06.2019. Domingo. 17h
Encontro Junino
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
AGOSTO
25.08.2019. Domingo. 9 às 13h
6º Seminário: Sonhos,
Mensagens da Alma
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ENTREVISTA

Mito Pessoal e Destino Humano
Por Ana Carmen Segura

Mito Pessoal e Destino Humano é o tema do seminário que Adenáuer Novaes fará, em
parceira com Ednilze Fideles, em 26 de maio próximo, das 9 às 13h, uma realização
da Fundação Lar Harmonia. Vamos conversar um pouco com Adenáuer sobre este
tema, que é o título de uma de suas obras mais lidas e estudadas.
JH – No processo do viver, como o ser humano busca a
realização externa de seu mundo interno, para que a vida
cumpra o seu papel, considerando os muitos processos que ela
oferece em termos de experiência e de contato com o outro?
AN – Em geral, o ser humano tenta sua realização pessoal
buscando ter sucesso no mundo, a partir de ambições
tipicamente materiais e de projeção social positiva. No entanto,
quando percebe que, mesmo assim, ainda existe um vazio
interior, passa a dar valor ao que se passa na intimidade de
seu ser, sobretudo ao seu Inconsciente. Neste momento, deve
rever seus conceitos de vida e sobre a morte, para que alcance
sua verdadeira designação pessoal e seus anseios ocultos.

religiosidade coerente com seu crescimento interior. Nesse
processo, naturalmente irá se desligar de crenças coletivas que
não mais atendem a sua consciência espiritual. É neste estágio
que irá constituir sua religião pessoal.

JH – Qual o significado e a importância do mito pessoal para o
Espírito em suas muitas encarnações?
AN – O mito pessoal é uma tendência que se repete nas
várias encarnações e que aparece como uma obstinação. Sua
importância se deve ao fato de, quando identificado, poder ser
corrigido e servir de referencial para a percepção concreta da
designação pessoal. Quando o mito é tornado consciente, o
personagem percebe melhor o Espírito que é.

JH – Sabe-se que somos donos do nosso próprio destino,
mas de que forma podemos modelá-lo, sendo parte de uma
coletividade?
AN – Nosso destino é uma construção que, quando tornada
consciente, pode oferecer importantes contribuições para a
sociedade, conduzindo-a por nobres princípios e por valores
que podem promover a felicidade de todos. Quanto mais
o Espírito tem consciência de sua imortalidade mais pode
contribuir para a construção de um mundo melhor.

JH – Como entender o mito pessoal de uma pessoa, bem
como sua personalidade, levando-se em conta os eventos que
marcam as várias fases de sua vida?
AN – A vida é a percepção e o sentido que se dá a uma longa
sucessão de eventos e experiências. Há eventos que marcam
a vida e que merecem atenção, pois são balizadores para o
destino da pessoa. As experiências emocionais que marcam
a personalidade e que lhe trazem mudanças significativa são
delineadoras do mito pessoal. O mito de uma pessoa é sua
estrada por onde a vontade tem se manifestado.
JH – Qual a finalidade maior da religião pessoal para o ser
humano?
AN – O ser humano, em sua jornada de vida, manifesta
sua espiritualidade e sua relação com o sagrado pelas
atitudes religiosas. Seu desenvolvimento pessoal, portanto o
amadurecimento de sua personalidade, deve levá-lo a uma

JH – De que forma a religião pessoal adotada poderá interferir
no mito pessoal e no destino humano?
AN – Quando passa a ter consciência de seu mito pessoal
e adota princípios religiosos sem dogmas e sem obediência
cega, o ser humano inicia uma nova jornada evolutiva na qual
consegue manejar seu próprio destino. Nesse momento, seu
destino passa a ser seu próprio mito.

Será que você encontrou mesmo um
sentido para sua vida? Creio que
a grande maioria das pessoas não
encontrou. Quando muito, têm objetivos
a médio e longo prazo, que são confundidos
com um sentido para a vida.
O sentido é mais do que esses objetivos,
pois se trata da construção interior,
da realização do melhor de si mesmo,
aliado à realização do Self.
(Adenáuer Novaes, em Mito Pessoal e Destino Humano)
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ENCONTRO JUNINO
Por Maria Cecília Alvarenga
Doces lembranças da infância e da adolescência
guardadas no mais íntimo do meu coração são a
de um pai amigo, que ensinava pelo exemplo e
confeccionava com suavidade e primazia símbolos
juninos – balões, bandeirolas, milhos e sanfonas –,
sentado no chão da varanda de sua simples casa,
com a finalidade de realizar mais um dos muitos
encontros juninos os quais eram planejados com
muito amor.
O sentido e o significado do estar em festa era
simplesmente vivenciar junto à família e aos amigos
próximos momentos de aprendizado. Tudo ia além
da decoração, das comidas e músicas típicas, o
principal era estarmos juntos, olharmos nos olhos
uns do outros, contarmos “causos” e fazermos
brincadeiras variadas que nos deixavam felizes e
envolvidos afetivamente.

voltará, mas que deixou marcas que, certamente,
me acompanharão por muitas reencarnações.

Que doce memória! Em volta de uma mesa farta,
pai e mãe sentados, liderando o diálogo, falavam
sobre a importância da festa junina como espaço
de cultura popular do povo brasileiro, de como a
decoração era rica em colorido e de coisas que
pouco custavam financeiramente.

Fogos, fogueira, milho e batata doce assados na
brasa tinham um sabor que jamais esquecerei.
No semblante de meus pais, irmãos e amigos,
transparecia o verdadeiro eu, sem máscaras sociais
e nem amarras que comprometessem a essência do
ser humano, que é ser feliz.

Tudo acontecia embaixo de um grande cajueiro,
meu pai colocava lâmpadas tipo as de Natal e
muitas bandeirolas, que davam um colorido tal
que a alma se alegrava. Todos se envolviam na
limpeza e arrumação do espaço. Uma harmoniosa
movimentação de espíritos que, desejosos pelo
encontro junino, característico de todos os anos,
esperavam ansiosos a chegada da noite. Era
tudo leve e simples, uma mesa retangular coberta
por uma toalha de chita ocupava um espaço em
que colocávamos bolos, travessas de canjicas e
amendoins cozidos. Muitos sorrisos, pintinhas nas
bochechas, cavanhaques, bigodes, calça jeans com
remendos e caipiras, e, juntos, cantávamos músicas
juninas que tinham um significado diferente.

E é com essas lembranças que faço aqui um
convite: venha participar do Forró Harmonia no
próximo mês de junho, dia 2, a partir das 17h, na
sede da Fundação Lar Harmonia, à Rua Deputado
Paulo Jackson, 560 – Piatã. Você vivenciará
momentos de muita alegria e confraternização, com
familiares e amigos, dançará ao som de Antônio
Britto e Banda e poderá adquirir deliciosas iguarias
juninas. Será inesquecível!!

Nossa... que felicidade!!! Lágrimas banham a minha
face nesse retorno a um passado que não mais

Adquira seu ingresso em um de nossos pontos de
venda, ao valor de R$30,00: Livraria Harmonia, de
segunda a sexta-feira, das 18h às 21h; foyer do
Auditório Francisco Xavier, com a equipe do stand
de vendas; e com os coordenadores e monitores
dos ciclos da Universidade Livre do Espírito – ULE.
Depois, é só esperar o momento de curtir o melhor
Forró de Salvador!

