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Salvador parece ter apenas
duas estações. Verão e Inverno.
Depois do verão, vem o inverno,
que antecede, de novo, o verão.
O inverno não é só tempo de
chuva ou de frio, mas tempo de
acordar e despertar para
reflexão interior. Se, no verão,
vive-se o sonho do prazer fugaz,
no inverno, deve-se olhar para a
realidade da vida que se vive,

A Vida Espiritual em Alta,
página 2.

Verão
ADENÁUER NOVAES
das expectativas que se
anseiam, dos projetos
pretendidos e que ainda não se
realizaram. O prazer dos
sentidos é o verão do corpo; o
prazer da alma é a plenitude da
vida em paz. Neste inverno, que

Programação da
VI Semana Espírita,
página 3.

se inicia, aproveite para reformular conceitos, para concretizar
antigos projetos de
transformação interior e para
pensar no espírito que você é.
Dê atenção ao que existe de
mais sagrado em você: sua
essência divina. Atualize seus
propósitos, inserindo o desejo de
uma vida plena de
espiritualidade e de grandes
realizações do espírito.

Chico Xavier
e Francisco de Assis,
página 3.

2

Ano VII | Nº 75 | Março de 2010

A Vida Espiritual em Alta
FERNANDO SANTOS
As obras de Chico Xavier são
um legado à história da
humanidade. Somando-se à
construção postular do Pentateuco
Kardequiano, descortina o véu do
infinito que resguarda o cintilar de
um novo tempo em que o espírito
possa se ver como tal, imortal.
Transcrito nas múltiplas obras
trazidas pelo galardão de Chico
Xavier, vemos uma imagem do lar
espiritual, chamando-o também de
nosso lar. Confessando-nos o labor
de ser intérprete entre duas
dimensões, nos exemplifica o que é
viver em dois mundos.
Sedentos estamos por vivenciar
esta hipótese que consubstancia a
vida humana, dá significado às
nossas discrepâncias através da
reencarnação, abre as portas do
mundo espiritual no seu cotidiano e
revela o viver como um laboratório
contínuo de aprendizado para o
espírito.
Vemos o interesse que se
aguça, na população do ocidente,
para o espiritual, quando diversas
produções lançados pela indústria
cinematográfica trazem, ao público,
a temática da existência da vida

após a morte do corpo físico,
batendo recordes de bilheterias,
como “Ghost”, “Amor Além da Vida”,
“O Sexto Sentido”, “Os Outros”, etc.
No Brasil, em 2008, foi lançado o
filme “Bezerra de Menezes – O
Diário de Um Espírito”, alcançando
a bilheteria de 500 mil ingressos
vendidos em 27 semanas de
exibição, e a venda de DVDs no
total de 44 mil exemplares. Nos
palcos, em Fortaleza, a edição de
2009 da Mostra de Teatro
Transcendental reuniu 35 mil
pessoas. A Companhia Operários
do Palco traz sucessos, como
“Paulo e Estevão”, “A Vida de
Emmanuel” e, a estrear em março,
a peça “Herdeiros de Um Novo
Mundo”.
Este ano, “Chico Xavier” abre a
temporada de filmes que abordam
a temática da vida além da morte e
da reencarnação. Produzido pela
Globo filmes, dirigido por Daniel
Filho, é uma cinebiografia de uma
das personalidades mais amadas e
queridas dos brasileiros. Foi
elaborado a partir da entrevista
dada à TV Tupi no programa “Pinga
Fogo” e baseado no livro “As Vidas
de Chico Xavier”, de Marcel Souto

Maior. Aborda a sua infância
(representado por Matheus Costa),
o início da vida adulta (representado por Ângelo Antônio) e a maturidade (representado por Nelson
Xavier). Traz, no seu roteiro, perguntas que ele próprio, Daniel Filho,
não espírita, faz a si mesmo. Estão
previstos ainda “Nosso Lar”, dirigido
por Wagner Assis, baseado no livro
do mesmo nome, que vendeu mais
de 1 milhão e meio de exemplares;
“As Mães de Chico”, por Glauber
Filho, que reunirá histórias de
mulheres que receberam cartas de
filhos mortos; “E a Vida Continua”,
de Paulo Figueredo; e o
documentário “As Cartas”, de
Cristiana Grumbach, reunindo
relatos de pessoas que receberam
textos psicografados pelo médium.
“Chico Xavier, o filme” chegará a
mais de 300 salas em 2 de abril de
2010, centenário de nascimento de
Francisco Cândido Xavier e SextaFeira da Paixão. A Inspiração que a
muitos tem contaminado pela sua
vida de Amor estará nas telas,
possibilitando levar, a multidões, o
contato com a realidade da vida
espiritual e da reencarnação,
trazendo luz à nossa concepção
de Deus.
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Colabore

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

“O AMOR

É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”
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VI Semana Espírita
ADENÁUER NOVAES
Mais um ano de trabalho e de
realizações no Centro Espírita
Harmonia. A alegria que se
verifica nesta época deve-se,
principalmente, à realização do
maior evento do Centro – a
Semana Espírita. Durante esse
período, os trabalhadores
demonstram seu entusiasmo a
cada dia de palestras e eventos.
Neste ano, há um motivo especial para comemorar: os 100
anos de nascimento de Chico
Xavier, tema central do evento.
O Centro Espírita Harmonia
comemora 12 anos de atividades
funcionando em um barracão
erigido no mesmo terreno onde
atualmente está instalada a
Creche Escola Teresa Cristina.
Parabéns aos seus trabalhadores
e dirigentes por tornarem o
Centro uma instituição em que o

trabalho espírita tem seu máximo
valor, e por se dedicarem à tarefa

de acolher o ser humano em
busca de espiritualidade.

Chico Xavier, o nosso poverello
Existem pessoas que encarnam
com um projeto de mudança pessoal,
que se realiza num esquema de trabalho existencial e que tem uma
atuação social de larga escala. São
pessoas com um desígnio compulsório, que exige delas uma dedicação
completa e exclusiva. Tomadas por
uma compulsão realizadora,
despertam cedo para seu objetivo
existencial, e o vivem conscientemente com toda a dedicação.
Chico Xavier se enquadra nesse
nível. O trabalho mediúnico, com
especialização na psicografia,
tomava-lhe todo o tempo, desde o
momento em que seu desígnio se
tornou evidente. Sua vida se limitou,
praticamente, à atividade espiritual, à
qual sacrificou até os ideais comuns
de uma vida em família, com todos os
seus ônus e bônus. Homem público
por excelência, viveu para distribuir

“MISSÃO: CONTRIBUIR

DJALMA ARGOLLO
orientações, consolo e estímulo a
almas destroçadas pela dor e pela
falta de objetivos existenciais.
No âmbito dos trabalhos
mediúnicos, os livros que psicografou
mudaram o panorama do movimento
espírita brasileiro, que pode ser
divido em a.C. e d.C., antes de Chico
e depois de Chico. Hoje em dia,
médiuns, doutrinadores, palestrantes,
dirigentes, trabalhadores ou frequentadores dos Centros Espíritas, consciente ou inconscientemente, pensam,
de modo geral, de acordo com o
modelo vivido por Chico Xavier e por
ele divulgado. Sua vasta obra literária
é encontrada em todos os rincões do
mundo, levada, principalmente, pelos
emigrantes brasileiros, afiliados aos
princípios espíritas.
Sua dedicação aos princípios
evangélicos, e a vivência radical

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

deles, o faz uma nova versão
tupiniquim de Francisco de Assis.
Pela sua capacidade de amar,
tornou-se um atrator para todos os
sofredores do mundo, independente
de classe social ou capacidade
intelectual. À semelhança do
pobrezinho da Úmbria, seu mito se
estabeleceu ainda em vida, e os seus
“lindos casos” fizeram, e continuam a
fazer, a alegria de todos que
entraram em contato, direta ou
indiretamente, com eles, a todos
servindo de inspiração e estímulo.
Eu, que já escrevi um livro sobre
Francisco de Assis, e por isso tive de
ler a tradição em torno do poverello,
vejo, com clareza, uma identificação
de propósitos e ideais, entre os dois,
também no que diz respeito à
polimorfia mediúnica que os tornam
quase irmãos siameses.
Ave Chico, os teus admiradores te
reverenciam e saúdam. Cumpriste teu
desígnio e, sem dúvida, desencarnaste como um completista.
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Ambulatório médico
a um passo da inauguração
SHELDON MENEZES
No dia 26 de fevereiro, a
Fundação Lar Harmonia teve a
honra de receber a visita do
Prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, do Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira
Lima, e do Secretário Municipal
de Saúde, Dr. José Carlos Brito.
Na comitiva, estiveram também
outros secretários e assessores.
Compareceram, ao encontro,
alguns vereadores e deputados.
O prefeito veio conhecer as
instalações do Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo (AMEB) e
assinar um importante convênio de
cooperação técnico-administrativa.
Com esse convênio, a prefeitura
passará a auxiliar na manutenção
das atividades do AMEB, tanto com
recursos humanos quanto com material de consumo e higiene; proverá
a farmácia de medicamentos para
fornecimento ao público; e viabilizará exames laboratoriais, através
do Laboratório Central da Prefeitura, com equipamentos de última
geração. Tudo isso pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).

A expressão do prefeito João
Henrique e de todos os presentes
foi de encantamento, pelo trabalho
árduo e competente que é
realizado por uma instituição que
prima pela excelência na promoção social de uma população que
tem o menor IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) da
cidade – a do Bairro da Paz e seu
entorno.
O prefeito visitou a Creche
Escola Teresa Cristina, também
conveniada com a prefeitura.
Aguardamos a chegada dos
recursos, enquanto nos organizamos para essa tão esperada
inauguração.
Sabemos da importância
desse projeto para a população
e esperamos a adesão de profissionais da área de saúde. Se
você é médico, cirurgião-dentista
ou enfermeiro, venha juntar-se
a nós nessa corrente de amor
ao próximo. Procure Antônio
Carlos Tanure, no e-mail:
atendimento@larharmonia.org.br,
ou pelo telefone: 3286-7796.

Programação 2010
Março
28.03 - 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 Marcia 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 - de 9 às 13h - 9º Seminário:
“Transtornos Psíquicos e Obsessão”, com
Adenáuer Novaes

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

Novembro
28.11 - de 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 Inter-religioso

NOSSO LAR
ANDRÉ LUIZ / CHICO XAVIER
Nesta obra, o Espírito André
Luiz, que em sua última
existência carnal foi conhecido médico, obtém de seus
superiores, na Colônia Espiritual Nosso Lar, permissão
para transmitir aos encarnados, através da mediunidade de Chico
Xavier, suas observações e descobertas sobre
“a vida do lado de lá”, atuando, assim, como
um repórter do mundo espiritual.

“O AMOR

É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”

