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Ficha Limpa
Aos poucos, muito embora
timidamente, a política vai sendo
depurada com a exclusão de
indivíduos despreparados para servir
à sociedade no papel de servidor e
impulsionador do progresso social e
moral. A lei conhecida como “Ficha
Limpa” serve a esse propósito. Por
si só, ela não é suficiente, pois ainda
há os que, mesmo tendo uma “ficha
limpa”, têm sua consciência suja
pelas falcatruas cometidas na atual
encarnação, ou em outras. Não
basta passar pelo crivo externo, pois
é necessário examinar a própria
consciência, revolvendo os
escaninhos do inconsciente,
verificando o próprio atraso moral.
Cabe ao cidadão não se iludir com
promessas vãs e com belos
discursos de lobos em pele de
cordeiro, escolhendo
adequadamente seus
representantes. Embora não haja
quem esteja à vontade para atirar a
primeira pedra e se deva dar uma
chance a todo cidadão, deve-se ter
cuidado para não se tomar gato por
lebre. Que analisemos os candidatos
pelo que espiritualmente eles
emanam, pensam e sentem, e isso
ocorre quando nos colocamos a
serviço do amor, da paz e do
progresso moral.
Adenáuer Novaes

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Energia para
o bem

Espiritualidade
e Ciência

CRISTIANE SILVEIRA

FERNANDO SANTOS

População Idosa
Brasileira e suas
necessidades
JOSÉ RIBEIRO

jornal

harmonia

Ano VII

Energia para o bem
No último 26 de julho, a Fundação Lar Harmonia
consolidou com a Coelba uma importante
parceria, que trará grande colaboração ao
trabalho social desenvolvido pela Instituição.
A Coelba, que integra o Grupo Neoenergia, vem
realizando um grandioso projeto de eficiência
energética – referência para diversos países.
Entre outras ações, substitui geladeira antiga de
seus clientes de baixa renda por equipamento
novo, com selo Procel de economia de energia.
Além de adequar a conta à capacidade de
pagamento desses clientes, em duas etapas, faz
o descarte ambientalmente correto dos
equipamentos velhos: na primeira, retira o gás
refrigerante e o óleo do motor e, na segunda,
desmonta os equipamentos para vender a
sucata, cuja renda é revertida para o
desenvolvimento social de comunidades
populares.

foi firmada a parceria. Assim, além de passar a
contar com o apoio efetivo da Coelba para o
desenvolvimento do seu trabalho
socioeducativo, a Fundação será um dos postos
de inscrição do Projeto Nova Geladeira Coelba –
Doação para que a população do Bairro da Paz,
Alto do Coqueirinho e Baixa do Tubo realize a
troca dos seus refrigeradores antigos por novos.
Parabéns a Coelba por esse grandioso
projeto.
Cristiane Silveira é advogada e
presidente da Fundação Lar Harmonia
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Espiritualidade e Ciência
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colabore com nossas
obras assistenciais
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.

“O amor é a força propulsora do universo.”

A Organização Mundial da Saúde, ao descrever
que saúde é “um estado de completo bem-estar
físico, mental e social e não apenas a ausência
de doença ou enfermidade”, alarga os
horizontes a serem almejados pelas ciências da
saúde. Torna-se visível, portanto, que os
determinantes e condicionantes do processo
saúde-doença são complexos e multifatoriais,
devendo tratar da complexidade do ser de
forma mais ampla, alcançando o espírito.
À medida que avança o progresso da ciência
alterando o perfil de morbidade e mortalidade
das doenças, aumenta a prevalência das
doenças crônicas degenerativas, que, mesmo
não sendo curáveis, passam a ter, pelo menos,
controle dos sintomas ou retardo no seu curso
natural, prolongando a sobrevida do ser
humano. Surge então a necessidade de
mensurar a forma como as pessoas vivem esses
anos a mais de vida, objetivando acrescentar
vida aos anos e não apenas anos à vida.
Adentra, assim, à área de saúde, o conceito de
Qualidade de Vida, que passa a ser um dos
resultados esperados, tanto das práticas
assistenciais quanto das políticas públicas para
o setor, nos campos da promoção da saúde e
da prevenção de doenças.
O construto qualidade de vida é transdisciplinar,
englobando e transcendendo o conceito de
saúde, sendo composto de várias dimensões:
física, psicológica, social, ambiental, econômica,
cultural, religiosa, entre outras, numa visão de
continuum, exigindo o engajamento de
diferentes áreas do conhecimento. É definido
como a percepção do indivíduo de sua posição
na vida, no contexto da cultura e sistema de
valores nos quais vive, em relação aos seus
objetivos, expectativas, padrões e
preocupações.

A partir da observância da qualidade de vida
como desfecho nos trabalhos científicos, a
dimensão religiosa/espiritual se destaca, e deixa
de ser vista como sem importância e fora da
área de interesse principal da ciência, ruindo a
parede entre medicina e espiritualidade. Os
médicos e os demais profissionais da saúde
possuem, hoje, indicações científicas do
benefício e importância da prece, da
espiritualidade e da participação religiosa na
melhora da saúde física e mental, bem como
para responder a situações estressantes de
vida. Esperamos, portanto, que a qualidade de
vida, tornando-se um mediador entre o campo
da saúde e o das questões religiosas/espirituais,
anelando-se à ciência espírita, que possibilita o
olhar para o ser como um continuum no tocante
ao espírito imortal que é, aquilatando-se a cada
processo reencarnatório, facilite o
desenvolvimento de intervenções em saúde
espiritualmente embasadas.
Fernando Santos é médico e
voluntário na Fundação Lar Harmonia

Programação 2010
26/09 - 9h às 13h

9º Seminário: “Transtornos Psíquicos e Obsessão” com Adenáuer Novaes

24/10 - 9h às 13h
10º Seminário: “Liderança Integral” - com Sócrates
Katsivalis

28/11 - 9h às 13h
11º Seminário: “Espiritismo: Religião sem Culpa” com Adenáuer Novaes

05/12 - 7h
Caminhada e Café da Manhã

11/12 - 20h
Encontro Inter-religioso
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A população idosa brasileira e suas necessidades
Na área da saúde, o incremento contínuo da
proporção de idosos requer ações que possam
dar conta das demandas específicas deste
contingente populacional. O recém divulgado
Suplemento de Saúde da PNAD 2008 estimou
que apenas 17,5% dos idosos baianos eram
cobertos por um plano de saúde, sendo que na
Região Metropolitana de Salvador (RMS) a
proporção era mais elevada (40,0%), mas nem
sequer alcançava a metade das pessoas com 60
anos e mais de idade. A existência desse
expressivo contingente de idosos (cerca de 1,25
milhão ou 82,5% do total) sem cobertura de
plano de saúde incorre numa forte pressão
sobre o serviço público de saúde.
Primeiramente, pelo fato de que a capacidade
física e biológica do ser humano diminui
naturalmente. Com o passar dos anos, as
pessoas idosas tornam-se mais suscetíveis ao
risco de adoecerem, e, portanto, usuárias mais
assíduas dos serviços de saúde. Na composição
da morbidade desse grupo, figura uma alta
proporção de doenças cronicodegenerativas,

Transtornos
Psíquicos e
Obsessão
Este seminário trata do
funcionamento da mente,
mostrando como os
transtornos psíquicos e a
obsessão estão intimamente
ligados. Mostra de que forma
os complexos psicológicos se
tornam o ponto de atração da
obsessão espiritual, bem
como o núcleo afetivo do
Transtorno Psíquico a ser
terapeuticamente dissolvido.
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dentre as quais se destacam as doenças do
aparelho circulatório (com especial incidência de
doenças cerebrovasculares e isquêmicas do
coração), assim como neoplasias e diabetes,
que, por serem agravos associados tanto a
fatores inerentes à própria constituição do
indivíduo como ao estilo de vida da população,
são de difícil tratamento preventivo. Além desse
perfil de morbidade específico e do elevado
contingente de idosos sem planos de saúde, a
demanda por atendimento nos
estabelecimentos de saúde públicos e
filantrópicos também será grande pelo fato de
que 61,3% das pessoas de 60 anos ou mais de
idade na Bahia e 41,0% na RMS viviam em
domicílios com renda domiciliar per capita de
até um salário mínimo mensal no ano de 2008,
não dispondo, portanto, de recursos financeiros
para fazer frente (no setor privado) aos
significativos gastos com saúde demandados
por esse grupo etário.
José Ribeiro é economista e demógrafo

Temas como: Dinâmica
Psíquica, Influência Espiritual,
Sobre o Eu ou Ego,
Tratamento dos Transtornos
Psíquicos e Tratamento da
Obsessão serão abordados
no Seminário. Todo o
conteúdo é baseado nas
obras de Allan Kardec, do
Espírito André Luiz e na obra
de Carl Gustav Jung.
Cristiane Silveira
As inscrições poderão ser feitas pelo
site www.larharmonia.org.br e pelo
telefone (71) 3286-7796. Acontecerá
na sede da Fundação Lar Harmonia,
no dia 26.09.2010, das 9 às 13
horas.

