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Convênios
A Fundação Lar Harmonia, pela
finalidade de seus projetos,
vem firmando convênios
com várias Faculdades de
Salvador que, utilizando-se
de suas instalações e do
público atendido, promovem o
aprendizado de seus alunos.
Desde 1996, a Fundação
presta esse tipo de serviço à
sociedade, cumprindo um de
seus objetivos e tornando-se
um grande campus acadêmico.
O Lar Harmonia Fabiano de
Cristo, com seu Centro de
Convivência do Idoso e com o
Centro de Reabilitação, está
sendo gradativamente ocupado
para estágio obrigatório nas
áreas de Medicina, Nutrição,
Fisioterapia, Educação
Física e Enfermagem. No
Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo também temos
convênios em Medicina,
Enfermagem e Odontologia.
A Fundação pretende ampliar
seu atendimento com novos
convênios, a fim de favorecer
nossa cidade com a prestação
de melhores serviços.
Adenáuer Novaes

• O FESTIVAL DO LAR DOS
IDOSOS
• Mutirão de 
Oftalmologia

• Psicologia, Mitologia
e Espiritualidade

• ENTREVISTA

DEPRESSÃO E ANSIEDADE:
COMPREENSÃO E ALÍVIO

O Festival do
Lar dos Idosos

Mutirão de
Oftalmologia

Por Suzameri Rodrigues

Por Adilson Afonso

No dia 28/09/2019, sábado, acontecerá o
Festival do Lar dos Idosos no espaço do Lar
Harmonia Fabiano de Cristo, à Rua Deputado
Paulo Jackson, nº 110, Piatã, das 9 às 15h,
com entrada franca. Esta é uma oportunidade
de entretenimento para toda a família e também
de colaborar com a arrecadação de fundos
para auxiliar na decoração e no mobiliário do
Lar dos Idosos especificamente.

Fundação Lar Harmonia, a casa do
acolhimento, e não seria diferente
com o Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo, entidade que agrega
mais de 50 profissionais da área
de saúde, nas mais diversas
especialidades, todos imbuídos de um
só propósito: doar o seu melhor para
uma população carente de todos os
acessos e recursos à saúde pública.
Desta maneira, o nosso AMEB
desenvolve um papel fundamental
e importantíssimo nesta região da
cidade, absorvendo tanto quanto
possível a demanda deste povo tão
sofrido.

Neste dia, a partir das 10h, teremos a
apresentação dos idosos que participam
das Oficinas de Biodança, Dança de Salão,
Capoeira, Teatro e Violão. Ademais, teremos
a barraca das idosas, com vários objetos que
foram produzidos na Oficina de Artesanato.
Todas essas oficinas acontecem no Centro
de Convivência Ildefonso do Espírito Santo e
visam melhorar a qualidade de vida dos idosos
para que possam exercer sua cidadania de
forma participativa e autônoma.
Nosso Festival também contará com o Brechó
Beneficente Harmonia, das 9 às 15h, no qual
poderão ser adquiridos objetos de artesanato,
roupas, objetos de decoração, cama, mesa e
banho, brinquedos, utensílios domésticos e
acessórios.
Durante o evento, poderemos degustar, no
Festival Gastronômico, as deliciosas opções
que serão comercializadas em prol dos Projetos
da Fundação Lar Harmonia, como diversas
tortas doces e salgadas, churrasquinho, paella
caipira, pastel, rabada e sarapatel, dentre
outras.
Contamos com sua presença!
Dia: Sábado, 28 de setembro de 2019
Horário: 9 às 15h
Local: Sede do Lar Harmonia Fabiano de Cristo
Endereço: Rua Deputado Paulo Jackson, 110, Piatã

Programação

2019

SETEMBRO
14.09.2019. Sábado. 19h30
Aniversário do Núcleo de Psicologia
PsiHarmonia
29.09.2019. Domingo. 9 às 13h
7º Seminário: Depressão e
Ansiedade: Compreensão e Alívio

Neste contexto, surgiu o projeto do
Mutirão de Oftalmologia com foco
em Catarata e Glaucoma, as duas
patologias de maior prevalência e
impacto na qualidade de vida das
pessoas. Previamente agendados
04 mutirões por ano, nas manhãs de
domingo, nós recebemos em torno de
200 pacientes para acolher, ministrar
palestras, ofertar lanche e consultar,
realizar exames, diagnosticar e
tratar clínica e cirurgicamente
esses pacientes, bem como o
acompanhamento pós-tratamento
dos mesmos. Somos um grupo de 30
voluntários, sendo 10 estudantes de
medicina.
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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.

Bem, esta é uma pequena sinopse
do nosso Projeto de Mutirão de
Oftalmologia, que muito nos motiva e
estimula na prática do bem. O próximo
mutirão está agendado para a data de
03 de novembro do presente ano.
OUTUBRO
27.10.2019. Domingo.
9 às 13h
8º Seminário:
Psicologia, Mitologia e
Espiritualidade

NOVEMBRO
23.11.2019. Sábado. 18h
Festival de Balé
24.11.2019. Domingo. 9 às 13h
9º Seminário:
Psicologia do Espírito

DEZEMBRO
01.12.2019. Domingo. 7h
21ª Caminhada e
Café da Manhã
15.12.2019. Domingo. 9 às 13h
10º Seminário:
Felicidade sem Culpa
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Psicologia, Mitologia e Espiritualidade
Por Adenáuer Novaes

O que há de comum entre
a Psicologia, a Mitologia e a
Espiritualidade, além do sujeito,
com sua singularidade, que
constrói a história, é a mente
humana com sua complexidade
crescente. A Psicologia,
cujo objeto de estudo é o
comportamento e os processos
psíquicos a ele relacionados,
tem a mente como seu locus de
observação; a Mitologia é um
constructo coletivo e religioso
oriundo de elaborações da
mente e de suas estruturas; o
Espiritismo, apresentando uma
Espiritualidade profunda, por sua
vez, estuda a origem e natureza
do Espírito e de que forma a
mente é utilizada (mediunidade)
nas comunicações entre pessoas
de diferentes dimensões
existenciais. Em todos os três
campos de estudo, o sujeito
(Espírito), juntamente com seu
aparelho psíquico ou mente, está
obrigatoriamente presente. Por
esta razão, além de conhecer o
sujeito, entender a mente
torna-se fundamental. É
perceptível que o estudo do
Espiritismo não é posto no mesmo
patamar que o da Psicologia
e da Mitologia, porém isto não
deve torná-lo um conhecimento
marginal, sobretudo por ser
rotulado como pertencente à
esfera religiosa.

transcendentes, quando reunidos
à luz da realidade da imortalidade
do Espírito, podem trazer novas
claridades para a percepção de
uma incomensurável dimensão
que ultrapassa os limites das
concepções doutrinárias,
religiosas ou não, dos saberes
constituídos. É preciso
apresentar-se ao rei, cedendo-lhe
lugar, para que, após ele, tudo
seja o que é, definitivamente lhe
tomando a posição. Este reinado
pertence ao Espírito imortal.

Os atualizados conhecimentos
da Neuropsicologia, sobretudo a
respeito dos neurônios-espelhos,
o estudo dos deuses míticos
fabricados pelo Inconsciente com
a imensidão de sua simbologia
e a análise dos princípios
religiosos eivados de significados

A vida humana material não
comporta a totalidade da
transcendência do Espírito,
que em breve tempo dela se
cansa, exigindo algo mais
complexo, profundo e de
acordo com sua capacidade
de voar, planando mais alto.

O espiritual bem compreendido,
internalizado e integrado, fora
das obrigações doutrinárias e
das interpretações convencionais
patrocinadas pela cultura
enviesada da desvalorização do
humano, longe do saber coletivo,
liberta a Consciência para pensar
a partir de sua própria essência,
ampliando-a. Este é um trabalho
inalienável que todo ser humano
deve fazer, sob pena de não viver
ou de viver uma vida inautêntica.
Esta essência, de natureza
exclusivamente espiritual, contém
os elementos que lhe darão a
sabedoria para ir além do ser
humano que foi designado,
fabricado e esculpido pelo vulgo
coletivo. É preciso voar como a
águia para que a morte lhe seja
companheira permanente,
dando-lhe a vida como um
maravilhoso presente.

Sua natureza extremamente
complexa, característica de sua
singularidade, exige mais do que
uma vida para adquirir posses
em competições pueris e para
exaltação de uma vaidade infantil.
A repetição de experiências qual
animal de carga submetido à
canga lancinante de um cruel
destino que o angustia, na
expectativa da promessa de
um paraíso futuro de prazeres
incomensuráveis, não parece
mais agradar ao Espírito ansioso
por sua autodeterminação e
pelo entendimento de si mesmo.
Promessas imaginadas por
um deus protetor, escondido
e fabricado pelo Inconsciente
humano, surgido como em um
conto de fadas, que oferece
vantagens mediante sacrifícios, já
não atende ao Espírito imortal que
alcançou o direito de ter sua voz
interior validada,
sobrepondo-se ao personagem
que construiu na encarnação
e à mentalidade coletiva que o
submetiam.
Enquanto a Psicologia apresenta
a dinâmica do agir humano e a
arquitetura psíquica que permite
perceber a distinção entre corpo e
mente e a Mitologia aponta para
o entendimento dos aspectos
que delineiam a personalidade
coletiva em sua religiosidade, o
Espiritismo, por sua vez, oferece a
compreensão da imortalidade do
Espírito, portanto, do ser humano,
piloto de seu próprio processo
de voar rumo ao entendimento
de si mesmo para encontrar toda
a luminosidade possível, indo
sempre mais além.
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ENTREVISTA

DEPRESSÃO E ANSIEDADE:
COMPREENSÃO E ALÍVIO
Por Ana Carmen Segura

Para o mês de setembro, dia 29, das 9 às 13h, teremos o seminário Depressão e Ansiedade:
Compreensão e Alívio, com Adenáuer Novaes e Sheldon Menezes, que refletiram sobre O que é e
como tratar a depressão; Depressão: fuga do viver; Ansiedade e antecipação do futuro; Síndrome
do pânico e mediunidade; e Depressão, ansiedade e obsessão espiritual. Convidamos Sheldon
Menezes para nos falar um pouco sobre esse tema, considerado “o mal do século”.
JH – O que é a depressão? Quais os seus sintomas?
SM – Depressão é uma doença psíquica que, no fundo,
representa a falta de energia para viver, fuga da vida. Ela
atinge todas as dimensões da existência. São muitos os
sintomas, indo do humor depressivo, crises de choro,
alteração do sono, do apetite, redução do interesse sexual,
da capacidade de concentração até o desprezo pela vida e
o comportamento suicida. A depressão atinge mais de 300
milhões de pessoas no mundo.
JH – Que fatores desencadeiam a depressão
no ser humano?
SM – Podemos dividir os fatores em endógenos, quando
há alteração de neurotransmissores, fadiga, fundo
genético, menopausa, senil, pós-parto entre outros;
reativos, quando há sentimento de perda e situacionais;
e espirituais, quando se observa tendências do passado,
obsessões e outras influenciações.
JH – Há cura para a depressão? Como ela se dá?
SM – Sim. A depressão é uma doença complexa devido
a múltiplos fatores e sintomas, transformando-a numa
síndrome. É necessária uma boa avaliação feita por um
especialista. Também a cura se dá através de múltiplos
recursos, que vão desde uma psicoterapia, medicações em
alguns casos e tratamento espiritual, passando pelo cultivo
de boas amizades, exercícios físicos e meditação.

JH – Podemos identificar uma depressão causada por
obsessão espiritual? O que a identifica?
SM – Nem sempre é possível identificar uma obsessão
espiritual como fator causal da depressão, mas a presença
de sintomas mais perturbadores, principalmente geradores de
confusão mental, pode levantar a suspeita. Adenáuer Novaes,
que conduzirá esse seminário junto comigo, descreve, no
seu livro Alquimia do Amor, os sintomas típicos da obsessão
espiritual, entre eles, falhas frequentes no curso, conteúdo ou
forma do pensamento, com consequentes perturbações no
contato com a realidade, perturbações psicóticas e sintomas
típicos da Síndrome do Pânico, como taquicardia, suor frio nas
extremidades, sensação de asfixia e medo de sair sozinho.
JH – Que relação podemos fazer entre depressão e
espiritualidade, considerando a imortalidade do Espírito
que somos?
SM – A consciência de se ser um Espírito imortal, feito simples
e ignorante, que atravessa as encarnações em busca de
um aprendizado de habilidades e competências, preenche
e dá sentido à existência. Muitas pessoas só recorrem ao
espiritual nos seus momentos de dor e aflição, barganhando
com o Criador em troca de alívio imediato. Portanto, uma
pessoa espiritualizada dificilmente entra em depressão, pois
compreende que os processos dolorosos que lhe chegam são
convites a uma transformação pessoal, o que a leva a ser um
Espírito cada vez melhor.

Ao contrário do que se pode imaginar, a tendência à depressão é
inata no ser humano. Seu contato com o inconsciente é permanente,
sendo mediado pelo ego, que serve como impulsionador à vida
consciente. Entrar em depressão é uma questão de se ter ou não
medo de enfrentar a vida com seus desafios.
(Adenáuer Novaes, em Alquimia do Amor: Depressão e Cura)

