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Irã

ADENÁUER NOVAES

O Brasil fez uma aposta de
risco ao colocar-se como mediador de um conflito internacional que envolve uso de
energia atômica. Diz-se que,
por conta da complexidade do
tema e da falta de transparência das partes, a chance de
sucesso é muito pequena. O
fato de ser o Brasil um país
emergente, sem cultura de
mediação de conflitos internacionais, torna a sua ação
pacifista mais difícil, mais
desafiadora e mais delicada.
Os players (G5+1 e Irã) encobrem as razões hegemônicas
envolvendo o poder atômico,
que não querem dividir. Ter
armas, principalmente atômicas, implica em maior potencial de barganha nas relações
comerciais, diplomáticas e na
definição de quem “governa” o
mundo. Mesmo que nada se
consiga nem mesmo o respeito pelo direito de se buscar a
paz entre países, fica a lição
de que “aqueles que são
pacíficos herdarão a Terra”.
Por mais que se queira afirmar a ingenuidade da diplomacia brasileira, bem como as
obscuras razões dos Estados
Unidos por conta da possibilidade do desejo bélico iraniano, a iniciativa tem raízes em
propostas espirituais de se
instalar a paz no planeta.
Adenáuer Novaes é
psicólogo e Diretor da
Fundação Lar Harmonia.

Sustentabilidade no Terceiro
Setor, por Fernando Santos.
Página 2.
Significando o
Cotidiano, com
André Luiz, por
Marcia Matos.
Página 4.

Inauguração do Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo,
por Sheldon Menezes. Página 3.
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Sustentabilidade no Terceiro Setor
O Terceiro Setor vem se
desenvolvendo de forma crescente e caracteriza-se como um
conjunto de organizações constituídas por agentes privados, com
finalidade de produzir bens e
serviços destinados à coletividade, sem fins lucrativos, denominadas de ONGs. Essas organizações são formadas por verdadeiros empreendedores que, indignados com a situação social no País,
resolveram dedicar o seu trabalho
à transformação de pessoas e
proporcionar melhoria nas
condições de vida da população
mais carente. Essas instituições
sofrem com a falta de recursos
financeiros para manutenção e
financiamento de seus projetos;
sobrevivem de doações,
patrocínios, venda de produtos ou
serviços e recursos de origem
governamental, vivenciando, a
cada instante, a possibilidade de
não poder continuar suas
atividades com quebra dos
compromissos com o público-alvo
e as comunidades beneficiadas.
A sustentabilidade dessas
organizações sociais é uma
questão de extrema importância
ante a crescente demanda por
esses serviços, já que o Estado
tem sido incapaz de criar

FERNANDO SANTOS
condições de provimento dos
serviços públicos para toda a
população. Exige, cada vez mais,
profissionalização administrativa
dos seus dirigentes para uma
abordagem sistêmica, tanto do
ambiente externo quanto do
interno, o que possibilita
significativa mudança qualitativa
nas organizações, a partir do
conhecimento e domínio dos
conceitos de planejamento
estratégico institucional, que
passam a uma atitude
administrativa preventiva e próativa. Há necessidade de
estratégias para desenvolver
atividades que sejam meio de
fomento para as ações sociais,
que são as atividades-fim da
instituição, considerando ambas
de extrema importância,
combinando a realização de
sonhos com técnicas que possam
sustentá-los. Contudo, é preciso
cautela para que o descrédito
social que recai sobre instituições
políticas e o poder do Estado não
venham a atingir essas
organizações não
governamentais, que têm a
obrigação de manter padrões
éticos claros e inegociáveis para
não serem arrastadas a essa vala

comum de indiferença e
descrença.
A sustentabilidade deve
garantir um processo de
planejamento de longo prazo que
inclua um plano de sucessão e
desenvolvimento de lideranças,
evitando, assim, o risco que
muitas organizações correm ao
atrelar sua continuidade à sorte
de ter um líder carismático, muitas
vezes o fundador. Além disso, é
importante manter uma relação de
equilíbrio e respeito com os
funcionários, garantindo-lhes os
direitos básicos e um ambiente
que lhes possibilite
desenvolvimento pessoal e
profissional.
É um compromisso de
cidadania, ir em busca do
envolvimento da sociedade nas
causas defendidas por essas
organizações, não apenas
apoiando, financeira e
politicamente, mas irradiando os
conceitos defendidos no seu
universo pessoal e profissional,
pois essas organizações agem
como transformadores sociais,
lutando para melhores condições
e defesa dos direitos da
sociedade.
Fernando Santos é médico
e voluntário da Fundação Lar
Harmonia.
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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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Inauguração do Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo
Finalmente, abrem-se as
portas do Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo. Embora
com inauguração oficial marcada
para 28 de maio, já começamos a
atender em algumas especialidades. Esse é mais um projeto da
Fundação Lar Harmonia, que vem
se somar a outros, de fundamental importância para a população
do Bairro da Paz e seu entorno.
Foram mais de quatro anos para
sua execução, entre projeto, construção, equipamento, convênios e
inauguração de oito consultórios
médicos e dois odontológicos.
Esse projeto surgiu há sete
anos quando, em um sonho, me
falaram do nome de Eurípedes,
que eu não conhecia, pois havia
iniciado no espiritismo há poucos
anos. Na época, falei com
Adenáuer Novaes e Edlene
Simplício, que me esclareceram
tratar-se de Eurípedes Barsanulfo.
Na oportunidade, Adenáuer me
disse tratar-se de um convite para
um trabalho, esclarecendo-me
que ele já se encontrava presente
no Centro Espírita Harmonia,
coordenando, no plano espiritual,
o Trabalho de Visualização
Curativa, do qual, anos depois,
viria a me tornar seu coordenador.
Procurei então informar-me
melhor a respeito desse espírito,
que me impressionou pela sua
vida. Dois anos depois, Adenáuer
me falou do seu desejo de
construir um local, um centro
médico, onde as pessoas
pudessem ser atendidas. Como
também, depois de conhecer a
vida de Eurípedes, vinha
diariamente pensando em projeto
semelhante, Adenáuer me
orientou que fosse pensando no
assunto. Eu e Verônica, minha
esposa, já atendíamos as famílias
desde o tempo em que, no
terreno, só havia um barracão.
Na época, a Fundação estava
prestes a iniciar a construção do
prédio das oficinas. Disse-me

“MISSÃO: CONTRIBUIR

SHELDON MENEZES
então Adenáuer que estava na
hora de construir o ambulatório. O
prédio a ser construído abrigaria
outros núcleos e um novo
auditório, além do ambulatório
médico.
Trabalhar sob a tutela de
Eurípedes Barsanulfo é uma
honra para qualquer pessoa e
instituição. Ele foi, certamente, um
dos melhores espíritos que
viveram no nosso país. Nasceu
em 1° de maio de 1880, tendo
vivido trinta e oito anos, falecendo
de gripe espanhola, adquirida no
atendimento aos enfermos dessa
epidemia, que dizimou grande
parte da população mundial na
época. Foi espírita, professor de
diversas matérias (português,
literatura, matemática, física,
química, biologia, botânica, inglês,
francês, latim, astronomia, entre
outras), jornalista, político e
médium de diversas qualidades,
em especial a de cura. Dedicou
sua vida a atender e promover as
pessoas, seja no colégio que
fundou, seja no atendimento
fraterno, no centro espírita que
presidia, seja como médium
quando atendia e prescrevia
centenas de pessoas ao dia,
fornecendo gratuitamente
medicações homeopatas na
farmácia que mantinha. Para se
ter uma ideia sobre a
luminosidade desse espírito,
Chico Xavier, ao prefaciar um livro
sobre a biografia de Eurípedes,
disse ser muito difícil falar sobre a
sua vida, pois seria como
reescrever a vida de Jesus Cristo.
Muitas pessoas e instituições
públicas e privadas se juntaram
nessa empreitada – concretização
de um projeto que já existia no
plano espiritual. Correndo o risco
de esquecer nomes, sinto-me no
dever de citar os companheiros
que trabalharam conosco na
Fundação, além de Adenáuer
Novaes (seu diretor) e Cristiane

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

Silveira (sua presidenta): Antônio
Carlos Tanure (engenheiro e
gerente do ambulatório), Carla
Pires (arquiteta), Verônica
Menezes (companheira de ideal e
coordenadora da pediatria),
Roberto Baqueiro (coordenador
da odontologia), Adílson Santos
(coordenador da oftalmologia),
Fernando Santos (coordenador da
clínica médica), Mônica Santos
(coordenadora do setor de
enfermagem), Célia Lyrios
(enfermeira responsável pelo
projeto de resíduos) e Acival
Lopes. Durante a construção, a
nós, juntou-se Luiz Jorge Teles,
responsável pela viabilização do
ambulatório com os projetos para
equipamento e autossustentação,
incansável e empolgado
trabalhador, com certeza, enviado
do plano espiritual. Das
instituições públicas e empresas
privadas, devemos citar o
Governador do Estado da Bahia,
Jacques Wagner, o Secretário
Estadual de Saúde, Jorge Solla, e
seu Chefe de Gabinete,
Washington Luís Couto, o Prefeito
de Salvador, João Henrique
Carneiro, o Secretário Municipal
de Saúde, José Carlos Brito, o
Deputado Federal, Luiz Bassuma,
a Receita Federal, a Construtora
Segura, através do casal Ana
Carmen e Saturnino Segura,
Roberto Souza (da Bahia Pet),
Mário Eugênio Flores (da Traffit),
Café com Leite Comunicação e
outros tantos.
Esperamos que o Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo
venha a cumprir seus objetivos,
atendendo, de forma humanizada
e com excelência, a população
carente de Salvador e inspirando
a caridade e a fraternidade em
seus trabalhadores, que deverão
aproveitar essa oportunidade para
evoluir, colocando o amor a
serviço do próximo.
Sheldon Menezes é
médico e Conselheiro da
Fundação Lar Harmonia.
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Significando o Cotidiano, com André Luiz
MARCIA MATOS
O cotidiano é o grande desafio
do espírito encarnado. Todo
aprendizado passará, neste
eterno espaço do tempo, pelo
grande teste de se tornar uma
realidade. A alma traz promessas
de renovação em cada nova
experiência na Terra e a concretização dessas promessas depende do que faremos conscientemente no nosso dia-a-dia. A produção literária do espírito André
Luiz, através do médium Chico
Xavier, desenvolve um verdadeiro
roteiro sobre a arte de viver conscientemente e de construir uma
estrutura psicológica e mental que
liberte o indivíduo das ilusões e
fixações mentais que aprisionam
o seu desenvolvimento.
Para André Luiz, o homem
encarnado é o grande artífice de
sua existência no mundo espiritual
e no mundo material. Sua vida é
exatamente aquilo que ele foi

capaz de construir. Morte e vida,
no pensamento desse espírito, se
entrelaçam numa dinâmica em
que a interrupção, a morte, acontece como uma troca de vestimenta, uma pausa na respiração, um
olhar mais ampliado para a avaliação e a integração do que foi possível viver.
André Luiz nos convida a trazer
a nossa eternidade para o cotidiano e, assim, a viver conscientemente o nosso dia-a-dia. Muitas

Arraial Harmonia
CRISTIANE SILVEIRA

Como acontece todos os anos,
a Fundação Lar Harmonia estará
realizando, no dia 13 de junho,
domingo, a partir das 17 horas, a
sua tão esperada Festa de São
João.
Casamento da roça, quadrilha,
comidas típicas deliciosas,
brincadeiras e muita animação
não faltarão, e claro, embalados
pelas músicas de Antônio Brito,
seus filhos Caio e Lílian Brito e

vezes desejamos modificar a nossa forma de viver, tornando-a mais
compatível com os novos aprendizados, e chegamos a ter pensamentos bem estruturados sobre
isso, mas nem assim alcançamos
a realização do nosso desejo.
É sobre esse delicado
momento para o Espírito e para
alma encarnada que trataremos
na terceira edição do Seminário
Aprendendo com André Luiz, que
terá como tema “Significando o
Cotidiano” e acontecerá em 20 de
junho, na Fundação Lar Harmonia.
Como diz André Luiz, “Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução; só os que se banham no
suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de
vida e de ideal renovador.”
Marcia Matos é Jornalista e
colaboradora na Fundação Lar Harmonia.

Programação 2010
Junho

Banda. Será um
momento festivo, em que
a “Família Lar Harmonia”
se encontrará
compartilhando
saudáveis momentos de
convivência.
O ingresso, no valor
de R$ 10,00 (dez reais),
poderá ser adquirido na
Fundação Lar Harmonia e no
Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis.
Menores de 10 anos e idosos a
partir de 65 anos não pagam.
Você e sua família estão
convidados a participar desse
evento fraterno, trazendo muita
animação, alegria e harmonia.

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

Cristiane Silveira é
advogada e Presidente da
Fundação Lar Harmonia.

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

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: “Libertandose 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

Dezembro
05.12 – 7h – Caminhada e Café da Manhã
11.12 – 20h – Encontro Inter-religioso
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