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A FLH recebe Divaldo Franco no
4º aniversário do Núcleo Jurídico

E

POR CRISTIANE SILVEIRA

m 9 de julho de 2005, a
Fundação Lar Harmonia
implantou o Núcleo Jurídico
e de Cidadania Maria Terezinha
Ferraz Freire
de Novaes,
objetivando
disponibilizar
assistência
jurídica gratuita de qualidade às
comunidades
em risco
social assistidas pela
Fundação;
realizar
acompanhamento ao
estudante do
Direito; oferecer assistência jurídica a instituições de utilidade pública; realizar
estudo e pesquisa sobre temas
jurídicos que necessitem de um
olhar espiritual.
Para comemorar o intenso e produtivo trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo projeto, o seu
quarto aniversário contará com a
presença do médium Divaldo
Pereira Franco, que abordará o
tema A Justiça e a Lei de Amor.
Todos estão convidados a participar
desse importante evento, que será
realizado no próximo dia 10 de
julho, às 20h, na sede da Fundação
Lar Harmonia
(www.larharmonia.org.br).
Sobre o Núcleo
O Núcleo Jurídico é formado por
diversos advogados, juízes (estadual, federal e do trabalho), promotores, procuradores, estudantes de
direito e demais operadores do
Direito. Conta com a parceria do
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, que mantém, nas dependências da Fundação e sob a coorde-

MISSÃO: CONTRIBUIR

nação do Núcleo, um Balcão de
Justiça e de Cidadania.
Trata-se de uma unidade concedente de estágio profissional de
advocacia para os fins previstos no
Estatuto da
Advocacia e
da OAB, mantendo parceria
com o
Ministério
Público do
Estado da
Bahia, a
Associação de
Magistrados
Espíritas ABRAME, o
Núcleo de
Promotores
Espíritas,
Universidades,
entre outros.
Realizações
No período de 2008 e 2009,
foram realizados 1.021 atendimentos à população, 175 sessões de
conciliação e ajuizados 77 processos judiciais. Também organizamos
caminhadas às comunidades do
Bairro da Paz, Baixa do Tubo e Alto
do Coqueirinho. Foram prestados
18 atendimentos a instituições
beneficentes através dos seus
advogados e estudantes de direito.
Ao longo dos anos, cumprindo o
seu objetivo de analisar os temas
jurídicos sob o olhar espiritual, vem
realizando importantes encontros
mensais, incluindo palestras, júris
simulados, mesas-redondas, encontros inter-religiosos entre outros,
contando sempre com a presença
de ilustres palestrantes. Nas
comemorações dos anos passados
do seu aniversário, o Núcleo contou
com a presença do Juiz Pablo
Stolze e da Ministra Eliana Calmon,
do Superior Tribunal de Justiça,
todos foram acompanhados pelo
escritor e palestrante espírita,
Adenáuer Novaes.

Calendário 2009
06/06 - Sábado - 19h

Encontro Junino / Sede da FLH
25/06 - Quinta-feira - 20h

Evento do Núcleo Jurídico

Sede da Fundação Lar Harmonia
10/07 - Sexta-feira - 20h

Aniversário do Núcleo Jurídico Palestra
com Divaldo Franco

Sede da Fundação Lar Harmonia
26/07 - Domingo - 9 às 13h
Seminário: Depressão,
Cura e Espiritualidade

Adenáuer Novaes / Sede da FLH
14/08 - Sexta-feira - 16 às 19h
Evento Núcleo Jurídico
Fórum Ruy Barbosa

30/08 - Domingo - 9 às 13h

Seminário: O Uso da Oração

Djalma Argollo / Sede da FLH
27/09 - Domingo - 9 às 13h

Seminário: Psicologia, Mediunidade e
Obsessão

Adenáuer Novaes / Sede da FLH
25/10 - Domingo - 9 às 13h

Seminário: Libertando-se da Obsessão
Djalma Argollo / Sede da FLH
29/10 - Quinta-feira - 20h

Evento do Núcleo Jurídico
29/11 - Domingo - 9 às 13h
Seminário: Amor, Sexo e
Espiritualidade

Adenáuer Novaes / Sede da FLH
06/12 - Domingo - 7h

Caminhada e Café da Manhã
12/12 - Sábado - 19h

Encontro com as Religiões

PARA O DESPERTAR DO SER HUMANO EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES.

siliza
pede
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Adenáuer Novaes

ão sei se existe um projeto
para a Nação Brasileira.

Mas, se existe, necessariamente

deve contemplar os compromissos

com a Ecologia. O Brasil é um país

que tem a maior floresta tropical do

mundo, pulmão da humanidade, por-

tanto um dos principais nutridores de
oxigênio para a vida do planeta. Por
esse motivo, cada cidadão deveria
crescer consciente de sua responsabilidade e de seu compromisso

com a preservação da natureza. As
escolas de ensino básico e fundamental deveriam ter em seus currículos disciplinas que fundamen-

tassem essa consciência. Se assim

acontecer, o Brasil será reconhecido
pela consciência ecológica de seus
cidadãos, que, pelos cuidados com

o meio-ambiente, serão respeitados

como “Cuidadores da Humanidade”.
Unamo-nos nesse propósito, for-

mando uma aliança e um compro-

misso com o melhor destino para a
vida na Terra.

Pág. 3

“Mudemos já, para não fossilizarmos!”. Em artigo, Djalma
pede que movimento espírita se
adapte à nova realidade

2

Comida típica, música e
quadrilha no Forró Harmonia
dia 06 de junho. Agende-se!

3

Divaldo Franco é o palestrante
convidado para o quarto
aniversário do Núcleo Jurídico
e de Cidadania
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Propostas para o Movimento Espírita

POR DJALMA ARGOLLO

proposta básica para o movimento espírita é se adequar
às realidades científicas e
culturais dos tempos que correm.
Não sendo uma religião com as
características das religiões tradicionais, dogmáticas, irracionais, o
Espiritismo tem de estar sempre se
atualizando, senão será ultrapassada e virará um fóssil anacrônico,
como as religiões tradicionais que,
em pleno terceiro milênio, querem
manter crenças e conceitos morais
próprios das tribos Semitas de três
mil e quatrocentos anos atrás.
O movimento espírita deve se
abrir para o novo, discutindo as
novas aquisições científico-culturais,
que estão revolucionando a vida e o
pensamento humanos. Não é possível, por exemplo, que numa
sociedade onde os relacionamentos
afetivos foram transformados, por
causa da libertação sexual e
econômica da mulher, se continuar a
fazer proposições em cima de valores comportamentais, que já foram
abandonados, e que se tornaram
obsoletos. A família tradicional
somente existe como um fato extemporâneo, pois o que acontece atualmente são as famílias de grande
rotatividade, em que existem as trocas de parceiros, com crescente rapidez. Esses fatos têm de ser estuda-

dos e entendidos, dentro do momento sócio-cultural, e não com posições
próprias do século XIX e da primeira
metade do século XX.
No campo científico, vivemos o
império da Teoria da Relatividade e
da Física Quântica, não há porque
se continuar a cultivar os
conceitos ultrapassados
do mecanicismo e da
Física pré-atômica.
Insistir no conceito de causa
e efeito,
quando se
sabe que o
universo
apresenta
fenômenos
acausais,
ambíguos e
completamente
fora dos padrões
do pensar científico
tradicional. Quando a
Psicologia, em suas
diversas linhas, desvenda aspectos
do universo psíquico, oferecendo ao
ser humano condições de lidar com
os conflitos que lhe causam angústias e desesperos, não se pode
querer enquadrar o comportamento
humano em crenças que reprimem
e sufocam, por estarem em antagonismo com a realidade do cotidiano
interno e externo. Como disse anteriormente, querer aplicar ao mundo
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“O

AMOR É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”

do terceiro milênio as normas
morais e culturais do horizonte agrícola, da humanidade.
Minha proposta básica é que os
“congressos espíritas” deixem de
ser “encontros fraternos”, sem qualquer compromisso com o desenvolvimento doutrinário, e
se transformem em
“Congressos”, com
inicial maiúscula,
onde não se tenha
medo de confrontar o novo,
de se abrir
para o
debate livre
e franco das
idéias.
Paralelo a isso,
que as
Federações
Espíritas deixem
de ser Centros
Espíritas, competindo
com os seus “teoricamente” federados, para se transformarem em instituições de apoio técnico e cultural dos seus afiliados,
bem como, criarem “colóquios”, e
encontro de debates de idéias e
propostas, que venham a contribuir
para um revigoramento do movimento espírita, em seus diversos
aspectos. Como se vê, eu não tenho
propostas, mas uma proposta:
mudemos já, para não fossilizarmos!
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Administração de um Centro Espírita

POR ADENÁUER NOVAES

dministrar é sobretudo liderar
pessoas. No caso do centro
Espírita é lidar com espíritos
em processo de evolução, que se
encontram vinculados ao trabalho
espírita. Não é uma tarefa simples,
pois cada ser humano é um mundo
em particular, exigindo grande dose
de paciência e sabedoria.
Gerenciar seres humanos,
envolvidos numa atividade voluntária, é tarefa que exige dedicação,
compreensão e entusiasmo. Não se
pode querer do voluntário o que se
exige de um funcionário. No
primeiro caso, não há o pressuposto da obrigação contratual, como
existe no segundo. Para o voluntário, deve-se considerar que, para
a realização das tarefas, deve-se
educar sem mandar.
Quem dirige deve adotar uma
postura transparente, afável e segura, para que o voluntário se sinta
tranqüilo e acolhido. Muitas vezes,
são pessoas que saíram de processo obsessivos ou que precisam de
ajuda espiritual. Não cabem ordens,
comandos ou repreensões, mas
diálogo maduro e solicitação de
continuidade da tarefa, mesmo que
algum equívoco porventura tenha

C

sido cometido.
Dividir atribuições, departamentalizar, eleger coordenadores, deve
atender aos princípios da habilitação. Talvez a forma mais adequada para escolha de dirigentes de
atividades no Centro Espírita seja a
escolha voluntária, sem convites ou
insinuações de que tal pessoa
deveria assumir tal tarefa. A escolha
dirigida (convite do presidente) nem

Forró Harmonia esquenta
o frio de junho!
CRISTIANE SILVEIRA

omo acontece todos os anos, a
Fundação Lar Harmonia
realizará, no dia 06 de junho, a partir das 19h, a sua tão esperada
Festa de São João!
Casamento na roça, comidas
típicas deliciosas, brincadeiras e
muita animação não vão faltar, e
claro, embalados pelas músicas de
Antônio Brito e Banda. É um
momento festivo onde a “Família
Lar Harmonia” se encontra, compartilhando saudáveis momentos de
convivência.

O ingresso, no valor de R$ 10,00,
poderá ser adquirido na sede da FLH
ou no Centro Espírita Casa de Redenção Joanna de Ângelis. Crianças
menores de 12 anos e idosos a partir
de 65 anos não pagam.
Você e a sua família estão convidados a participar desse evento
fraterno, trazendo muita alegria e
harmonia.
Data – 06/06/2009
Horário – A partir das 19h
Local – Sede da FLH
Informações – 71 3286-7796

sempre confere implicação de
responsabilidade pessoal sobre o
trabalho a ser feito. Melhor seria a
divulgação das responsabilidades
inerentes ao trabalho, atendendo
àqueles que se candidatem à tarefa. Além de tudo, em tarefa de
administração, cabe a adoção do
amor, como meio pelo qual as energias espirituais circulam para a
evolução de todos.
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