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Metrô
ADENÁUER NOVAES
Lamentável que Salvador seja
premiada com obra tão pífia. Perguntome a quem cabe a responsabilidade por
tamanho descaso à população, mas não
encontro resposta, pois várias
administrações se passaram e a obra
faraônica continua. Penso no gasto
astronômico sem qualquer benefício à
população. Creio haver uma parcela de
culpa nossa, o povo. Acostumamo-nos a
sofrer sem reclamar e sem insurgir.
Orgulhamo-nos de ser um povo
“pacífico”, hospitaleiro e “feliz”. Até
quando deixaremos que isso perdure?
Quem ganha com isso? Onde estão os
engenheiros, administradores e
servidores públicos que permitiram e
permitem que obras mal planejadas
continuem existindo? Será que se
comprazem em fazer as coisas de forma
incompleta e sem qualquer objetivo
social? É preciso fazer alguma coisa.
Uma delas é mudar a administração
pública. A outra, tornarmo-nos mais
inteligentes e desejosos do melhor para o
povo. É preciso, principalmente, que
deixemos de ser tolerantes demais.

A Creche Escola
Teresa Cristina e a
Escola Municipal
Allan Kardec
dão as boas vindas a seus
alunos. Página 2.

Adenáuer Novaes nos
fala como administrar

uma instituição
religiosa,
considerando o
progresso espiritual
daqueles que
nela trabalham.
Página 3.

Voluntário:
Trabalhador do Bem
Cristiane Silveira destaca a
“presença dedicada e
cuidadosa dos voluntários da
FLH, transformando esse
trabalho de harmonia em uma
rede de caridade unida pelos
laços do AMOR”. Página 4.
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Volta às aulas na Creche Escola Teresa Cristina
Em 8 de fevereiro, iniciaram as
aulas para as 230 crianças da
Creche Escola Teresa Cristina.
Para este ano, a equipe escolar
desenvolverá, com os alunos, projetos
voltados para o meio ambiente, buscando, como ação concreta, a preservação do manguezal do rio Pata
Vaca, que fica no entorno da escola.
Para isso, contará com a Fundação
Lar Harmonia e outros parceiros.
Outros projetos de igual relevância
social serão desenvolvidos em

CLAUDEMIRA GÓIS (Diretora)
classe, como a cultura da paz, o
combate às drogas (Proerd-Polícia
Militar), estudos sobre africanidade,
aulas de biblioteca e brinquedoteca.
Além das oficinas de balé, percussão, violão, flauta doce, artes plásticas e capoeira, proporcionadas pela
FLH, os alunos serão envolvidos em
atividades como banda e fanfarras,
coral, horta e oficina de inclusão digital,
através do Programa Mais Educação,
do Governo Federal, que a escola

aderiu este ano. Mais uma iniciativa
para proporcionar, à Creche Escola, um
tempo integral mais enriquecedor.
É nossa meta oportunizar, à
criança, o acesso ao acervo cultural
disponível, incluindo-a nas grandes
discussões para além dos saberes
meramente escolares, visando tornála mais autônoma, capaz de intervir
de forma positiva na sua realidade, e,
principalmente, capaz de fazer boas
escolhas para sua vida.
Um 2010 de sucesso!

EMAK – Volta às aulas 2010
MARIA

DAS

NEVES NUNES (LOLITA) (Diretora) e JEANE SANTOS (Vice-diretora)

A Escola Municipal Allan Kardec
(EMAK) aguarda com ansiedade,
neste ano letivo que se iniciou em 22
de fevereiro de 2010, os alunos da 6ª
à 9ª série do Ensino Fundamental.
Essa alteração, retardando o início do
calendário letivo, ocorreu devido à
reforma que está sendo feita na
cozinha da unidade escolar. Os dias
letivos serão compensados posteriormente, conforme entendimento com a
Coordenadoria Regional de Itapuã
CRE – (SECULT).
Neste ano, fomos surpreendidos
pela grande procura de vagas. Para
atender essa demanda, ampliamos a

capacidade das turmas. Mas, mesmo
assim, dezenas de alunos deixaram
de ser matriculados. Diante desse
fato, percebemos a necessidade de
ampliação desta Escola como meta
para garantir a matrícula de todos.
A partir de 2007, ano da criação
desta Unidade Escolar, triplicamos o
quantitativo de alunos, ampliamos
relações com outras comunidades,
como Patamares, Pituaçu, Boca do
Rio, São Rafael e Sussuarana, e
mantivemos comunidades já existentes, como Alto do Coqueirinho, Bairro
da Paz e Itapuã. Visivelmente percebemos que a sociedade se movimenta
em busca de bons serviços presta-

Expediente

dos. A EMAK, neste ano que se inicia,
conta com um grupo de profissionais
comprometidos com o ensino público,
que visa oferecer educação de
qualidade, e também com parcerias
cujas ações contemplam a sua
Proposta Pedagógica.
A comunidade escolar EMAK agradece aos dirigentes da Fundação Lar
Harmonia, Adenáuer Novaes e Cristiane Silveira, o empenho que tiveram,
na Secretaria Municipal da Educação,
Cultura, Esporte e Lazer (SECULT),
para a criação desta unidade escolar,
a fim de atender ao Ensino Fundamental ll, contemplando, assim, mais
uma ação social do grande Projeto da
Fundação Lar Harmonia.
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“O AMOR

É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”

Colabore com

com nossas obras sociais!
Caso você queira contribuir
com o trabalho da Fundação Lar
Harmonia, mande um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br.
Você receberá em casa um
exemplar do nosso jornal, onde
poderá acompanhar nossas
realizações, e um boleto bancário
referente à sua contribuição.
O valor a ser doado será
estipulado por você.
Fundação Lar Harmonia
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Administrar é gerir recursos e
pessoas visando um resultado. O
esforço para tal requer habilidade,
discernimento e visão de futuro.
Quando se trata de administrar uma
instituição sem fins lucrativos, de
cunho religioso, o esforço é maior,
pois se deve adicionar um ideal
coletivo, considerado nobre e de
relevância social. Quando a
instituição é religiosa, não se pode
deixar de considerar a comunhão
com o espiritual. Nesse caso, há
uma outra equipe de administração,
os espíritos, que fazem parte da
sua ordem e do seu direcionamento
para que se alcancem os fins
prioritariamente espirituais. A

Administração
ADENÁUER NOVAES
administração de uma empresa
obedece a princípios técnicos já
conhecidos; mas quando se trata
de uma instituição com tais
características, a esses princípios
deve-se acrescentar boa dose de
amorosidade e de percepção do
desenvolvimento espiritual de seus
componentes e daqueles que a
buscam. Os fins da instituição
envolvem o progresso espiritual
daqueles que ali trabalham para
que os que lhe demandam serviços
também evoluam. Trabalhadores,
empregados e demais pessoas
assumem o compromisso de ter em

mente a missão da instituição,
razão máxima de sua existência. A
Fundação Lar Harmonia é
administrada por um Conselho e
uma Diretoria Executiva, composta,
ao todo, por cinco pessoas, cuja
dedicação e esforço de trabalho
têm sido fundamentais para sua
continuidade. Por ser uma
instituição pública, a
responsabilidade é dobrada,
exigindo compromisso ético e
responsabilidade social. Toda
empresa deveria ter um
compromisso social explícito,
independentemente do lucro a ser
distribuído pelos seus
empreendedores. Quanto mais nos
comprometermos com o bem
coletivo, mais garantiremos
benefícios individuais.

Haiti nosso
de cada dia
SHELDON MENEZES
A tragédia que abalou o Haiti
traz, à mente das pessoas no
mundo, o questionamento sobre o
porquê de Deus tê-la permitido, ou
ainda, sobre a própria existência do
Criador justo e bom.
O sofrimento, atingindo uma
população já tão desprovida de
tudo, parece obra que foge às Leis
Divinas.
Passado o choque inicial,
começamos a conjecturar sobre os
possíveis motivos para o drama,
como se tentássemos aquietar a
nossa mente contra a
impermanência das coisas, contra
repentinos e involuntários
acontecimentos que fogem ao
nosso controle, como se
tivéssemos esse pretenso poder.
Uma análise inicial, por nós
espíritas, levaria a uma conclusão
de que são espíritos passando por
expiações, por infrações às Leis
Divinas, perpetradas em vidas
passadas. Porém, quando
refletimos um pouco melhor,
observamos que já se trata de um
povo desprovido das condições
mais básicas de vida. Certamente

“MISSÃO: CONTRIBUIR

são espíritos iniciando suas
primeiras experiências humanas.
Sendo assim, perguntamo-nos:
“então, por que precisam passar
por isso?” A resposta talvez esteja
em tudo aquilo que essa tragédia
foi e é capaz de despertar nas
pessoas pelo mundo: a
fraternidade, o amor ao próximo, a
caridade, a consciência da nossa
fragilidade, entre outras.
Tenho certeza da mobilização,
no plano espiritual, para que esses
nossos irmãos que desencarnaram
sejam acolhidos, da mesma forma

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

como aqueles que permaneceram
vivos e feridos, órfãos e sem filhos,
estão recebendo o olhar até
daqueles que antes os ignoravam.
Eles iniciaram suas jornadas
com a missão de inspirar os
sentimentos mais nobres na
humanidade.
Da nossa parte, deverá resultar
a reflexão sobre quantas tragédias
mais, coletivas ou individuais,
teremos que passar até
percebermos que os valores que
precisamos internalizar como
espíritos não serão encontrados no
caminho aonde o nosso orgulho e a
nossa vaidade querem nos levar.
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O Ambulatório pronto
para a sua inauguração
SHELDON MENEZES
A Fundação Lar Harmonia está para
inaugurar mais um projeto importante, visando
à promoção social da população do Bairro da
Paz e seu entorno. Trata-se do AMEB Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo, que
já se encontra pronto e equipado, aguardando
tão somente a assinatura do convênio com a
Secretaria Municipal de Saúde, que permitirá
a sua sustentabilidade.
O AMEB já conta com quase trinta
voluntários, entre médicos, cirurgiõesdentistas, enfermeiros e farmacêuticos.
Realizaremos atendimentos em diversas
especialidades, como clínica geral, pediatria,
ginecologia, obstetrícia, odontologia,
cardiologia, oftalmologia, nefrologia, urologia,
ultrassonografia, além de exames laboratoriais
e distribuição de medicamentos. À medida que
novos voluntários se juntem a nós,
ampliaremos o leque de serviços.
Como todos os projetos da Fundação, o
AMEB objetiva não somente a assistência à

população, mas também oportunizar, ao
voluntário e trabalhador, a percepção de fazer
parte de uma sociedade, e, como tal,
responsável por manter os seus integrantes
em condições dignas, através da fraternidade
e do amor ao próximo.
Apesar da capacidade de realizar mais de
setenta mil atendimentos/ano, jamais
buscaremos esses números, pois o nosso foco
é o atendimento humanizado, tão difícil de ser
encontrado, principalmente por essa
população. Queremos um ambiente onde
assistente e assistido possam se olhar e se
enxergar; onde o profissional tenha tempo
para exercer sua arte sem pressa, aprendendo
a quebrar o conceito de que tempo é dinheiro;
um lugar de paz, harmonia e amor, que
favoreça a todos os envolvidos e que seja
digno de levar o nome de Eurípedes
Barsanulfo, esse espírito luminoso de
Sacramento, Minas Gerais, que dedicou sua
vida ao acolhimento do próximo.

Voluntário: Trabalhador do Bem
CRISTIANE SILVEIRA
Com as atitudes humanas, percebe-se
que, à medida que as pessoas adquirem
consciência da realidade vivida ao seu redor,
dos problemas vivenciados pelo seu próximo e
se interessam pelo social, mais fortalecem
nelas os laços de fraternidade e de
solidariedade, abrindo espaços para uma vida
mais integrada e feliz.
Dessa tomada de consciência, emerge o
impulso pessoal por desejar oferecer, à
sociedade, parte da sua vida, do seu tempo,
do seu trabalho, das suas qualidades, sem
qualquer retribuição material.
Diferentemente do que se imagina, essa
corrente de seres humanos solidários vem
ocupando espaços no planeta; nunca se ouviu
falar tanto em organizações não governamentais e em trabalhos voluntários, quando a
capacidade de se doar ao coletivo começa a
tomar lugar do ser egocêntrico e egoísta construído no tempo, passando a responsabilidade
social a andar lado a lado com a inteligência,
com a formação e com a competência das
pessoas, principalmente nos países mais
desenvolvidos.
Diante da sua importância, a Organização
das Nações Unidas definiu o voluntário como
“o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica
parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros
campos (...)”
Essa ampliação da sensibilidade das
pessoas para os problemas á sua volta, faz-

“O AMOR

nos acreditar em um futuro melhor para a
humanidade.
Nesse sentido, a Fundação Lar Harmonia,
pelo sentimento altruísta com que foi
idealizada, pelas ações de solidariedade e de
amor que vem desenvolvendo através de
seus Projetos, realizados com o trabalho
incessante e incansável de cada voluntário,
mostra à sociedade, de forma concreta, os
frutos colhidos, resultado da boa vontade
daqueles que buscam construir um futuro
melhor para todos.
Seja nos trabalhos mais complexos de
direção, seja nos realizados pelos excelentes
profissionais nas várias unidades – sociais,
educacionais, profissionalizantes, de
cidadania, de saúde, de editorial e espiritual –,
seja nas ações mais simples, todavia não
menos importantes, constata-se a presença
dedicada e cuidadosa dos voluntários da
Fundação Lar Harmonia, transformando esse
trabalho de harmonia, desenvolvido por mais
de uma centena de pessoas, em uma rede de
caridade unida pelos laços do AMOR.
Assim, em cada família promovida, em
cada criança educada, em cada atendimento
realizado pela Fundação, verifica-se a presença de um profissional que não apenas oferece
voluntariamente o seu trabalho, mas irradia e
vibra pelo bem daqueles beneficiados com os
Projetos da Instituição, sendo, dessa forma,
responsável pessoalmente pela consecução
dos objetivos desta Fundação, construída e
idealizada pelo AMOR e para o AMOR.

É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”

Programação 2010
Fevereiro
28.02 – 9 às 13h – 2º Seminário: “Felicidade:
Uma Conquista Pessoal”, com Djalma Argollo

Março
20.03 – 9 às 13h – 3º seminário: “Sonhos:
Portal de Acesso ao Inconsciente”, com
Adenáuer Novaes

Abril
11 a 18.04 – VI Semana Espírita do
Centro Espírita Harmonia
18.04 – 9 às 12h – 4º seminário: “Psicologia do
Evangelho”, com Adenáuer Novaes
30.04 – 20h – Palestra com Divaldo Franco

Maio
30.05 – 9 às 13h – 5º Seminário: “Depressão,
Cura e Espiritualidade”, com Adenáuer Novaes

Junho
13.06 – 17h – Encontro Junino
20.06 – 9 às 13h – 6º Seminário: “André Luiz”,
com Nádia e Márcia Matos

Julho
09.07 – 20h – Aniversário do Núcleo Jurídico
25.07 – 9 às 13h – 7º Seminário: “Espiritismo,
Psicologia e Universo Quântico”, com Adenáuer
Novaes

Agosto
29.08 – 9 às 13h – 8º Seminário: “Libertando-se da Obsessão”, com Djalma Argollo

Setembro
26.09 – 9 às 13h – 9º Seminário: “Transtornos
Psíquicos e Obsessão”, com Adenáuer Novaes

Outubro
24.10 – 9 às 13h – 10º Seminário: “Liderança
Integral”, com Sócrates Katsivalis

Novembro
28.11 – 9 às 13h – 11º Seminário: “Espiritismo:
Religião sem Culpa”, com Adenáuer Novaes

Dezembro
05.12 – 7h – Caminhada e Café da Manhã
11.12 – 20h – Encontro Interreligioso

Religião Pessoal
Este livro trata de
religiosidade e das
expressões relacionadas ao sagrado,
referentes à marca
religiosa na mente
humana. Trata de Deus
e das formas como o
Criador é buscado. No
interior da alma humana
há algo profundo e misterioso que o ser
humano chama de Eu ou de Deus interno. É
esse mistério que o autor procura desvendar.

