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O verdadeiro milagre da Cura
Por Sheldon MenezeS

30/08 - Domingo - 9 às 13h

M

uitos conhecem a estória do
senhor que tinha muita fé
em deus. um dia, sua
cidade foi inundada por chuvas e
ele ficou no telhado da casa à
espera da ajuda divina. em vão,
vieram canoa, barco e helicóptero,
mas o senhor os recusou. as águas
subiram, matando o senhor.
Chegando ao céu, ele foi logo se
queixando com deus:
- Mas eu tinha tanta fé no
senhor, e o senhor deixou que eu
morresse!
e deus, calmamente, respondeu-lhe:
- Meu filho, eu lhe enviei uma
canoa, um barco e até um
helicóptero, e você não quis!
afora a metáfora da estória, é
interessante ver como as pessoas
ainda esperam que um milagre surja
de algum lugar para lhes tirar do
lugar onde elas mesmas se meteram, cabendo, portanto, a elas mesmas saírem. Vocês podem perguntar: mas não existem curas, auxílios,
socorros físicos e espirituais? É verdade, mas eles aparecem, na medida do mérito de cada um, como um
coadjuvante do processo que cada
um tem que cumprir.
não basta, portanto, buscar apenas a melhora da dor, do sofrimento.
É importante que essa procura
aconteça porque ninguém, ou quase
ninguém, quer sofrer. porém é
importante também, a cada acontecimento, que se procure entender o
que isso quer nos ensinar, para que,
com a melhora alcançada, ela não
se torne tão somente um paliativo,
que novamente irá recrudescer, já
que o objetivo não foi atingido.
Com essa consciência, os questionamentos pueris tipo: - por que
isso está acontecendo comigo? o
que foi que eu fiz para merecer
isso? ou mesmo procurar um culpado ou um responsável pela dor, tornam-se sem sentido.
se creditamos tudo a deus, não
adianta esperar que ele retire a dor,
porque foi ele mesmo que a permitiu. então, se faz necessário procurar entender a vontade dele nas

Missão: Contribuir

Calendário 2009
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

nossas vidas.
espíritos imortais que somos,
sabemos que estamos fadados à
evolução, queiramos ou não. na
fase em que nos encontramos, progredimos pelas experiências que
vivenciamos, agradáveis ou
dolorosas, no contato que temos
com todos que fazem parte da
nossa encarnação.
ao abraçarmos a dor, procurando entendê-la e superá-la, transformando-nos em pessoas melhores a
cada dia, realizaremos o verdadeiro
milagre da cura: o progresso em
seus vários campos e a descoberta
de que deus habita de forma intensa dentro de cada um de nós, suas
criaturas.

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
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União
adenáuer novaes

U

ma das características mais
importantes, como marco de

evolução, nas sociedades humanas
é a união fraterna entre seus membros. ela é fator de criatividade e de
desenvolvimento espiritual. união de
pessoas visa somatório de esforços
para solução de problemas comuns,
bem como a unidade de princípios
para o fortalecimento das bases em
que se estruturam a harmonia, o
equilíbrio e o alcance dos objetivos
coletivos. Quando uma sociedade se
divide, cria disputas de poder e
enfraquecimento de pilares sustentatórios dos fundamentos de sua
constituição. disputa de poder,
vaidade de líderes, insurgentes
ambiciosos, revisionismo dogmático,
dentre outros, são alguns dos fatores
desestabilizadores da unidade e da
organização social. Melhor seria se
fosse aplicado algo que foi dito por
Cristo: “todo reino dividido contra si
mesmo ficará deserto, e toda cidade,
ou casa dividida contra si mesma,
não subsistirá.”

FLH oferece oficinas de Balé,
Artes e Música para alimentar o
espírito de meninos e meninas

Artigo de Sheldon Menezes
discute “O verdadeiro
milagre da Cura”
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“O exercício da cidadania implica na efetivação dos Direitos
Humanos”. Confira artigo
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Oficinas de Balé, Música e Artes fazem a alegria
de centenas de crianças e adolescentes

E

Por CriStiane Silveira

m agosto de 2009, as crianças que integram o projeto
educacional da Fundação Lar
harmonia serão beneficiadas com a
segunda fase do projeto Cultura e
arte, realizado através do convênio
firmado com o Ministério da Cultura,
conquistado graças emenda parlamentar do deputado Luiz bassuma.
Com o projeto, está sendo possível ampliar o número de crianças
matriculadas nas oficinas de música
e artes, bem como número de
instrumentos musicais, além da
integração de novos professores às
oficinas profissionalizantes bezerra
de Menezes, sendo as aulas também disponibilizadas na escola
allan Kardec, situada no nordeste
de amaralina.
as aulas de balé, que desde
2004 são levadas às crianças da
Creche escola teresa Cristina,
através de uma parceria com a
ebateCa – Costa Verde receberão
novos fardamentos e funcionarão
com 06 turmas. o trabalho, é importante registrar, vem sendo muito
bem coordenado pelas voluntárias
rita Campos e Leonice almeida.
Fruto deste trabalho de Cultura e
arte que a Fundação abraçou, a
adolescente Jainara de Jesus santos, aluna destaque da oficina de
balé, atualmente, tem a possibilida-
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de de se aperfeiçoar em turmas
avançadas na escola de balé ebateca – Costa Verde como bolsista.
outro grande exemplo do bom
trabalho com o desenvolvimento
das habilidades das crianças aconteceu com Jailson Conceição dos
santos, de 13 anos, que realizou
os seus estudos na Creche escola
teresa Cristina até a 5ª.série e
atualmente está matriculado na 6ª
série a da escola allan Kardec, em
patamares. Jailson, que também
integra as oficinas de percussão
da Fundação, foi um dos quatro
jovens, de toda bahia, selecionados a participar do acampamento
da paz em barcelona, espanha,
através da prefeitura Municipal de
salvador – secretaria de educação
e Cultura. atualmente, Jailson reali-

design Gráfico
Luca Pedreira
apoio
CIPÓ - Comunicação Interativa
impressão - Contraste Editora Gráfica
tiragem - 2000 exemplares
rua deputado paulo Jackson
(antiga rua da Fazenda), 560 - piatã
salvador - bahia - brasil
Fone 71 3286 7796
atendimento@larharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br

“o

aMor É a Força propuLsora do uniVerso”

za um estudo adicional de espanhol na onG pracatum, preparando-se para em setembro embarcar
para a espanha.
ao verificarmos exemplos como
os desses adolescentes, constatamos a importância em agregar ao
processo educacional formal, atividades que desenvolvam o lado criativo e as habilidades artísticas das
crianças que também são importantes para seu desenvolvimento
pessoal. assim, reconhecemos a
necessidade que todo ser humano
tem de um desenvolvimento integral, ou seja, capaz de reconhecer
a importância das dimensões corporal, social, educacional, econômica
e espiritual, pois as expressões
artísticas alimentam o espírito com
criatividade, sensibilidade e amor.
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Cidadania em construção
Por roSeMeire FernandeS

A

cidadania expressa um conjunto de direitos que possibilitam
a participação ativa na vida e
no governo de seu povo. sem
cidadania, fica-se à margem da vida
social, excluído da tomada de
decisões, inferiorizado. ser cidadão é
estar na direção da própria vida e
participar ativamente da tomada de
decisões relativas ao grupo social no
qual se está inserido.
no brasil, ainda estamos construindo a nossa cidadania. É longo o
caminho a percorrer. para isso, precisamos abandonar a visão reducionista da cidadania, que a
restringe a votar, pagar impostos e
cumprir deveres. esta visão constitui
uma das muitas barreiras culturais e
históricas que retardam a plena
vivência da cidadania.
o exercício da cidadania implica
na efetivação dos direitos humanos,
assegurados a todas as pessoas pela
sua existência no mundo – vida, liberdade, igualdade, saúde, educação,
segurança, trabalho e outros. direitos

históricos, como a cidadania, estão
em permanente construção e reconstrução. não são conferidos, mas conquistados, a partir de avanços e recuos, lutas e ações sociais.
É a nossa capacidade de organização, participação e intervenção social
que nos conduzem à cidadania e construção dos direitos humanos. Mas,
ainda quando conquistados do ponto
de vista legal, não significa a sua realização. a simples existência da Lei
Maria da penha, por exemplo, não
extingue a violência contra as mulheres. o cidadão tem que se apropriar
dos seus direitos e fazê-los valer.
a Cidadania também consiste na
construção de novas relações e de
consciências e é compreendida no
dia-a-dia, nas nossas relações com o
outro, com o meio ambiente, com a
coisa pública. sua construção
envolve reflexões sobre ética, solidariedade, democracia e ecologia.
Como um processo histórico,
cidadania é tarefa inacabada e interminável. os grupos sociais, e os indivíduos que os compõem, em constante evolução, perseguirão sempre

Medicina Complementar:
o ser humano de forma integral
Por Fernando SantoS

N

o século XX, com a introdução da
estatística e outras sofisticações, a
medicina teve um enorme avanço tecnológico. Mas o conhecimento científico da medicina moderna começou a
se formar no final do século XViii, a
partir de conhecimentos empíricos
incorporando o método científico clássico de hipótese, experimentação e
comprovação. a exemplo da vacinação contra varíola, que foi desenvolvida por edward Jenner (1749-1823),
que, ao saber que quem trabalhava
com o gado e se infectava com o vírus
da vacinia não contraía varíola, colheu
um raspado das lesões bovinas e
demonstrou no meio médico londrino
que, inoculando-o em si e em seus
familiares, desenvolvia-se na família
resistência à varíola.
o físico quântico, amit Goswami,
com sua teoria sobre a Consciência,
sustenta que a Consciência está fora
da matéria, sendo, na verdade, fonte
criadora do mundo material. as revo-

luções conceituais da física, no século
XX, tem demonstrado que a matéria
cedeu lugar à energia, o tempo passou a ser visto como variável, o movimento descontínuo, a interconectividade não localizada, e a consciência
capaz de influir nos eventos, selecionando possibilidades. todos esses
olhares novos contribuem para essa
nova concepção da realidade.
Caracterizada a existência de uma
força vital, distinta da energia, estudada pela Física e outras ciências naturais, que atuando sobre a matéria
organizada daria como resultado a
vida. assim, afasta-se o vivo do
mecanismo e explicações causais e
redutivas do pensamento cartesiano.
há centenas de trabalhos publicados em revistas científicas prestigiadas, como the Lancet, new
england Journal of Medicine, british
Medical Journal, JaMa etc, sobre o
valor da prece na terapêutica (ver site:
www.ncbi.nlm.nih.gov, do nih). do
mesmo modo, experiências realizadas
pelo psicólogo brasileiro, Júlio peres,
em parceria com o neuroci-

novas metas, outras formas de organização mais eficientes, justas e
abrangentes, adquirindo progressivamente mais ampla consciência dos
seus direitos. assim, novos desafios
na vida social surgirão, incitando a
humanidade a novas conquistas e,
portanto, a mais cidadania.
neste contexto, temos as “ações
positivas” ou “ações afirmativas”, já
concebidas na doutrina espírita como “providências de defesa” (Vianna
de Carvalho e divaldo Franco, no
livro atualidade do pensamento
espírita), cujo objetivo é remover
obstáculos ao amplo exercício da
cidadania e dos direitos humanos.
imprescindível à sua legitimidade,
porém, uma modificação no modelo
de relação estado-sociedade Civil,
com a inclusão dos atores principais
no debate das idéias que lhe dizem
respeito diretamente. É preciso deixar de ver o cidadão como “objeto”
das políticas públicas, para enxergálo como “sujeito” delas. assim seremos capazes de mudar o rumo da
história. esta mudança de paradigma
depende de cada indivíduo, de sua
participação ativa e consciente, tarefa que compete a cada um de nós.

entista, andrew newberg, da universidade da pensilvânia, eua, evidenciaram áreas do cérebro em funcionamento, que são ativadas e rebaixadas,
durante as sessões de terapia por
regressão de Memória, realizadas
com pacientes do instituto nacional de
terapia de Vivências passadas
(intVp) do brasil. essas pesquisas,
somadas às que o dr. newberg realizou com pessoas em estado de vigília
e meditação, mostram um campo
promissor para o estudo do espírito e
sua atuação sobre a matéria.
É preciso resolver o conflito de
identidade entre materialismo e o
espiritualismo. o desafio para o futuro
é conceber um modelo de medicina
que permita ao médico lidar com
ambas as idéias sem que isso resulte
em conflito. o ideal é aproveitar o que
cada visão dessas tem de positivo e
construtivo, para agregar à nova medicina que cuidará do ser humano nesse
século que se inicia. passando os
especialistas a enxergar o ser humano
de forma integral, conectado a uma
imensa rede invisível, que engloba
todas as coisas, do micro ao macrocosmo, valorizando a integração da
espiritualidade à vida humana.
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