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Atualização
ADENÁUER NOVAES
O Espiritismo é uma doutr ina
que anda, lado a lado, com o
progresso, razão pela qual deve,
constantemente, atualizar- se. A
ciência humana avança a passos
largos na direção do melhor
conhecimento a respeito da vida,
das coisas e do Universo, incluindo
a consciência da existência do
Espírito imortal. Avançar na
direção do aprimoramento da
doutrina do Espiritismo, ainda não
acabada, como de fato nada é
definitivo no saber humano, é
dever de todos nós, que já nos
conscientizamos da vida futura e
da imortalidade do espírito. A
Fundação Lar Harmonia inicia o
ano com seus projetos, visando
que aquela consciência cada vez
mais esteja presente na mente de
todos. Convidamos vocês, nossos
leitores, a nos unir mos na
construção de um mundo melhor.

Visualização
Terapêutica
Na página 2, Fernando Santos
nos diz que “ A ‘cura’ de um
espírito, que busca algo em algum
lugar fora de si para equilibrar a
sua vida, está em perceber que o
algo que procura está dentro de si
mesmo.”
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XIII Semana
Espírita do Centro
Espírita Casa
de Redenção Joanna
de Ângelis
Realização Pessoal:
A Busca da Alma
A Semana Espírita é
destaque na página 3.

Felicidade ao alcance
de todos
Na página 4,
Sheldon Menezes destaca
que a consciência plena
de que somos
espíritos imor tais
é o caminho
para encontrar mos
a felicidade.
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Visualização Terapêutica

N

a Visualização
Terapêutica, através de imagens,
auxiliamos as pessoas a
perceberem o seu papel de coresponsáveis na vida, como em
qualquer possibilidade
terapêutica, seja a mentalização
do reequilíbrio de sua estrutura
“energética”, a prática de
exercícios, uma dieta saudável, a
utilização de medicamentos.
Condição indispensável
no tratamento de cura alopático,
onde o seguimento consciente
das orientações higienodietéticas
e o uso sistematizado das
medicações prescritas são o
elemento primordial, para que
aquela abordagem terapêutica
seja eficaz. Isto é o desper tar do
seu curador interno, um vetor de
energia direcionado a sua
autocura.
O pano de fundo, sob o qual
nossas vidas se projetam, está
arraigado a “valores” internos, que
quase não tocamos
conscientemente a não ser
quando temos o hábito de
mergulhar em nós mesmos. As
emoções são os constituintes
integrais desta imensa rede de
ações e reações, sob a qual se

FERNANDO SANTOS
consubstancia a vida. Somos
estimulados a almejar um
quantum específico de
inteligência, nos cegando à
perspectiva de que não existe
uma única inteligência super ior,
mas sim, inteligências. A
inteligência emocional é uma
delas, possibilitando lidar com
pessoas, expressando nossos
sentimentos na medida cer ta, na
hora certa, pelo motivo certo e da
maneira certa, o que não é fácil.
La Creazione di Adamo, quadro
de Michael Ângelo, retrata o
esforço do sagrado a querer
revelar-se e a “passividade” do
humano em incorporar este
desejo. A nossa limitação no
saber lidar com as emoções, na
realidade preliminarmente de
saber reconhecê-las em nós,
ergue grandes monstros dos quais
fugimos, ou gigantescas
montanhas, as quais julgamos
intransponíveis. Ora, se fomos nós
que construímos, por que viver a
espera de alguém ou algo de fora
que dissolva tudo isso por nós,
como se isso fosse possível?
Plasmando a atmosfera de
acolhimento, proteção e auxílio,
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constituída a partir das energias
de encarnados e desencar nados,
acolhemos àqueles que
participam de nossa atividade ,
auxiliando-os no contato com o
sagrado que existe dentro de cada
um, em todos nós, na
vida, conduzindo-os a
plasmarem, em sua própr ia
mente, uma rica trajetória
de imagens simbolicamente
positivas, ou a acolherem a
trajetória das imagens que são
projetadas no telão.
Através destas imagens e da
condução verbal, ofertamos a
estas pessoas uma possibilidade
de contato com alguns dos seus
símbolos internos, almejando
auxiliá-las a se direcionarem à
reconstrução, transformação,
iluminação do seu própr io SER,
encontrando o caminho da cura
dentro de si mesmo.
A “cura” de um espírito, que
busca algo em algum lugar fora de
si para equilibrar a sua vida, está
em perceber que o algo que
procura está dentro de si mesmo,
aprendendo a descortinar o véu
que lhe impede de acionar as
imagens de Amor e Luz que
existem nele.

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 jor nal, onde
poderá acompanhar nossas
realizações, e um boleto bancár io
referente à sua contribuição. O
valor a ser doado será estipulado
por você.
Fundação Lar Harmonia
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XIII Semana Espírita do Centro Espírita
Casa de Redenção Joanna de Ângelis
Realização Pessoal: A Busca da Alma

Contribuir para o processo de
crescimento do ser humano
através da incansável busca da
alma e da realização pessoal.
Este é o tema da 13ª Semana
Espírita do Centro Espírita Casa
“MISSÃO: CONTRIBUIR
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de Redenção Joanna de Ângelis
(CECRJA) que acontece entre os
dias 23 e 30 de Janeiro. As
palestras, abertas ao público,
começarão às 20h no CECRJ A,
localizada à Rua Lima Borges
nº 5, Patamares.

PARA O DESPERTAR DO SER HUMANO EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES.”
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“Serão abordados, no decorrer
dos dias, temas que cer tamente
auxiliarão no desper tar da
consciência de cada pessoa que
esteja a caminho de suas
realizações”, esclarece Luciano
Menezes, Presidente do Centro
Espírita Casa de Redenção
Joanna de Ângelis. “Os participantes terão a chance de perceber que, para o ser humano ser
feliz, não é preciso concretizar
todos os seus desejos e, sim, realizar o que é necessário para seu
crescimento espiritual”, afirma.
Segundo ele, para alcançar
este patamar, o Homem necessita
compreender as suas reais
necessidades para aprender a
conquistar a si mesmo, pelo
encontro do divino em cada coisa.
“Para tanto, é necessário que se
faça uma longa caminhada,
enfrentando os desafios,
superando as dificuldades,
respeitando as diversidades,
valorizando cada ser e cada
criatura, dando um novo
significado às dores e
transformando as opor tunidades
em bênçãos”, salienta Menezes.
Ele destaca ainda que a realização da Semana Espírita é
também uma opor tunidade para
que outras pessoas conheçam um
pouco mais sobre a Doutr ina
Espírita, aprimorem seus conhecimentos e participem das atividades
do CECRJA. “Por isso, este é um
convite a todos os espíritas e
simpatizantes que estão nessa
incansável caminhada na direção
da realização pessoal pela busca
da Alma. Estamos muito felizes por
desfrutarmos, juntos, de momentos
de muita alegria e fraternidade, ao
som de belas músicas que
antecederão as palestras
enriquecedoras”.
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Felicidade ao alcance de todos
SHELDON MENEZES
Um dia desses, um amigo meu,
preso no trânsito de Salvador, viuse atrás de um caminhão de lixo,
com dois trabalhadores pendur ados
no fundo e com aquele odor terrível.
Imediatamente, começou a
imaginar como é que alguém
suportava trabalhar naquelas
condições. Mas, a resposta veio
mais rápido do que pensava. Um
amigo de um dos trabalhadores que
estava pendurado ali atrás passou
e, reconhecendo o amigo,
perguntou-lhe como é que ele
estava. A resposta foi sem
pestanejar: “Estou ótimo! Pegando
meu lixo, jogando meu baba,
tomando minha cerveja,...O que é
que eu quero mais da vida?”
Será que aquele homem era
feliz? Certamente, que sim. A
felicidade, ao contrário do que
algumas pessoas pensam, não está
reservada para os milionár ios. Nem
seria justo se assim o fosse.
Ermance Dufaux, no livro
Mereça Ser Feliz, psicografado por
Wanderley Oliveira, traz-nos que a
felicidade está diretamente
relacionada com a satisfação
pessoal, que vem da conquista de
valores indeléveis do espírito.
O dinheiro, então, é capaz de
produzir alegrias, que são
momentos fugazes, que não se
sustentam por muito tempo. As
pessoas ficam felizes ao

Janeiro

comprarem um carro novo, mas por
quanto tempo essa sensação
durará? Por outro lado, alguém
pobre pode criar expectativas
menores e se satisfazer ao
atingi-las.
O contrário da felicidade, então,
é a insatisfação. E como temos
insatisfeitos no mundo! As pessoas
reclamam de tudo, acham tudo
ruim. A vida é um tor mento, tudo dá
errado, o emprego é péssimo, o
salário do vizinho é muito melhor.
Elas se acham merecedoras de
todos os créditos da vida. Criam
expectativas exageradas, que,
obviamente, não se concretizam e
acabam na depressão.
Ao analisarmos essas
reclamações, achamos um ponto
em comum: a falta de espiritualidade. Se tivessem a consciência de
que somos espíritos imortais, que
colhemos o que plantamos, que
precisamos aproveitar a encar nação para evoluir, certamente isso
não ocorreria.
Devemos nos conscientizar de
que somos filhos do mesmo Pai,
que todos merecem a felicidade
que desejamos para nós mesmos ,
e que, se temos a responsabilidade
de auxiliarmo-nos uns aos outros,
só haverá felicidade verdadeira
sobre a Terra, quando não houver
miséria, fome ou pessoas morrendo
de frio ou coisas tão básicas.

Psicologia e
Universo Quântico
É um livro que trata da Psicologia, do
Espiritismo e da Física Quântica, n uma
interação para melhor compreender-se
o Universo, a Mente e o Espír ito. O
autor tenta mostrar o quanto a mente
humana interfere na configuração do
Universo e o quanto isso alter a a forma
como os processos e experiências são
vividos. É um livro de leitur a agradável e
importante para os que desejam realizar
profundas reflexões sobre a vida, o
destino e a evolução.
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Programação 2010
30.01 – 9 às 13h – 1º Seminár io: “Amor,
Sexo e Afetividade”, com Adenáuer
Novaes
Local: Centro Espír ita Casa de Redenção
Joanna de Ângelis

Fevereiro
28.02 – 9 às 13h – 2º Seminár io:
“Felicidade: Uma Conquista P essoal”, com
Djalma Argollo

Março
20.03 – 9 às 13h – 3º seminár io: “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 seminár io:
“Psicologia do Evangelho”, com Adenáuer
Novaes
30.04 – 20h – Palestra com Divaldo Franco

Maio
30.05 – 9 às 13h – 5º Seminár io:
“Depressão, Cura e Espir itualidade”, com
Adenáuer Novaes

Junho
13.06 – 17h – Encontro J unino
20.06 – 9 às 13h – 6º Seminár io: “André
Luiz”, com Nádia e Márcia Matos

Julho
09.07 – 20h – Aniv ersário do Núcleo
Jurídico
25.07 – 9 às 13h – 7º Seminár io:
“Espiritismo, Psicologia e Univ erso
Quântico”, com Adenáuer No vaes

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

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

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

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

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