harmonia

Programação 2014
Março

08/03 (Sábado)

Aula Inaugural do 1º Semestre da Universidade Livre
do Espírito

22/03 (Sábado)

Jantar Beneficente
Abril

07 a 13

X Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia
“Evangelho, Amor e Luz”

13/04 (Domingo) - Das 9 às 12 horas
2º Seminário: Psicologia do Evangelho
Adenáuer Novaes

jornal

jornal

harmonia
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Realizações 2013

A Capemisa e a
Fundação Lar
Harmonia

Maturidade
Por volta dos sessenta
anos, o indivíduo começa
a sentir os sinais de que

Com a imprescindível parceria com a Capemisa Social, em 2013, o
trabalho de Promoção Social da Fundação Lar Harmonia deu um
importante passo, visando adequar o seu trabalho social

às

mudanças ocorridas na assistência social no Brasil, sobretudo
decorrentes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que
instituiu o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que exige,

a sociedade o trata de
forma diferente,
considerando-o idoso,
velho, da terceira idade,
melhor idade ou de outra
geração. Natural que

Maio

das instituições do terceiro setor dedicadas à área social, maiores

Aniversário do Núcleo Médico

aprofundamentos e conhecimento técnico das bases legais e da

assim seja, pois as

técnica de assistência social para uma melhor eficácia nos

gerações se sucedem

17/05 (Sábado) - às 20h
Junho

trabalhos executados.

Encontro Junino

dedicado oportunizará uma maior qualificação das suas ações

08/06 (Domingo) - às 17h
Julho

Desta forma, o trabalho incessante ao qual a Fundação tem se
sociais, ampliação dos trabalhos desenvolvidos, busca de novas

19/07 (Sábado) - às 20h

parcerias e a manutenção dos títulos públicos na área de promoção

20/07 (Domingo) - Das 9 às 13h

numa constante
renovação. Se o corpo
obedece ao inevitável
desgaste, a mente deve
caminhar em sentido

Aniversário do Núcleo Jurídico

social.
Com este foco, a Capemisa Social, durante o ano, disponibilizou

contrário para que o

3º Seminário: Iluminação Interior
Adenáuer Novaes

cursos de qualificação aos funcionários e voluntários da Fundação

Espírito continue

Agosto

02/08 (Sábado)

Aula Inaugural do 2º Semestre da Universidade Livre
do Espírito
Setembro

27/09 (Sábado) - Das 9 às 15 horas
V FeiraHarmonia
Outubro

26/10 (Domingo) - Das 9 às 15 horas

4º Seminário: Mito Pessoal e Destino Humano
Adenáuer Novaes
Dezembro

07/12 (Domingo) - às 7h

Caminhada e Café da Manhã pela Paz

13/12 (Domingo) - às 19h

ligados à área social e realizou o diagnóstico das comunidades
beneficiadas com os programas da Fundação (Bairro da Paz, Baixa
do Tubo e Alto do Coqueirinho). Também

disponibilizou um

psicólogo social para implementação das novas ações sociais e a
gestora e assistente social Márcia Carvalho, Conselheira do CNAS,
para a supervisão geral dos trabalhos que estão sendo
implementados na Fundação,

que a qualificarão

para ser a

Instituição Referência do Nordeste em Assistência Social, podendo
auxiliar outras instituições do Brasil.
Também, em 2013, foi realizado, na sede da Fundação, o Encontro
Norte-Nordeste das Instituições Parceiras da Capemisa, que contou
com a participação do Coronel César Reis e do Dr. Ayrton Xavier,
membros do Conselho de Administração da Capemisa Social.

produtivo, devolvendo, à
sociedade, sua cota de
valores, cumprindo assim
sua missão. É dever de
todos valorizar e respeitar
aqueles que alcançaram
a maturidade, dando-lhes
melhores condições de
vida e inserção social.
Adenáuer Novaes

Cristiane Silveira é advogada
e presidente da Fundação Lar Harmonia.
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Ano Novo, novos projetos de
autotransformação

O significado espiritual
da Copa do Mundo
A Copa do Mundo
de

Futebol

é

o

segundo maior evento que

compromisso na superação de limitações, da responsabilidade
no congraçamento entre jogadores e torcedores, ou da violência,
das falcatruas etc.?

mobiliza a atenção do planeta,

O VERDADEIRO ESPÍRITO DESPORTIVO precisa ser cultivado

uma competição entre 32 países que

nas consciências de nossos representantes políticos para que

se repete a cada 4 anos, perdendo apenas para as olimpíadas. O

superemos outras marcas, como a quarta maior população

espírito desportivo centrado no congraçamento e na paz entre as

carcerária do planeta, a segunda pior distribuição de renda do

nações, inspirando o “jogo leal”, é o exemplo a ser transmitido à

mundo, um dos piores sistemas de educação do mundo no

humanidade.

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, segundo a

Um evento desta dimensão, envolvendo bilhões de dólares, traz

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e

também as marcas da cobiça, da ganância, do jogo político no

a

desvio da atenção da população das suas reais necessidades

conforme

etc.. O vasto espectro dos valores humanos revelado em tudo

Bloomberg.

que o ser humano esteja envolvido, único ser cocriador com

Os representantes de um povo escolhidos democraticamente

Deus, é o peso e a beleza do livre-arbítrio.

refletem o nível de consciência deste povo, pois quem elege deve

A capacidade de sonhar e correr atrás da realização de seus

ser responsável por cobrar o respeito aos seus direitos de

sonhos, superando os aspectos mais adversos possíveis, faz o

cidadão. Mas vamos lá. A Copa do Mundo é nossa, e com o

ser humano avançar nas raias do conhecimento, mesmo que

brasileiro não há quem possa... O significado espiritual dos atos

valorizado

do ser humano se revela no despertar da consciência.

apenas

postumamente.

Sonhamos

com

o

última posição entre os sistemas de saúde do mundo,
pesquisa

divulgada

pela

agência

de

notícias

hexacampeonato conquistado em nossos próprios gramados,
mas a que preço? Será o do “jogo leal”, da vitória como uma

Fernando Santos é médico

conquista e não como obra do acaso, da perseverança e do

e um dos diretores do Centro Espírita Harmonia.

Toda nossa vida é marcada por experiências, por etapas, por

Nos primeiros séculos da Era Cristã, os seguidores de Jesus

ciclos que têm início, meio e fim. Temos a infância, a

sofreram perseguições, torturas e mortes infames. Na Idade

adolescência, a adultidade e a terceira idade. A escola tem suas

Média, a sede de poder corrompeu os ensinamentos do Mestre

etapas. Nossos projetos têm tempo.

Jesus, condenando, à fogueira e a terríveis torturas, os cristãos

A sabedoria, certamente baseada nas Leis de Deus, descobriu,

livres que buscavam a verdade.

através do movimento do Sol e da Terra, o período do ano em que

Se, antes, os cristãos precisavam se sacrificar em dolorosa

baseamos muitos dos nossos feitos, das nossas esperanças e

renúncia, hoje o convite é para a transformação íntima.

expectativas.

O Espiritismo nos convida a refletir sobre quem efetivamente

O ano se encerra e parece que não são simples horas que

somos e a procurar nos melhorar. É uma luz a esclarecer nossa

separam o 31 de dezembro do 1º de janeiro. Parece que um

essência, a nos consolar e a nos orientar para essa

grande abismo os separa. “Enterramos” o ano na certeza de que

autotransformação.

uma nova fase se abrirá em nossa existência, deixando para trás

Como nos trouxe o espírito Bezerra de Menezes, não podemos

as coisas ruins que nos aconteceram. Ano Novo, vida nova.

nos manter na expectação inoperante do princípio, quando o

Fazemos planos para o ano que se inicia, desde
cursos

a

conquistas

materiais.

algo

expediente
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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.”

nossos

corações

que

nos

conduzirá

ao

Há poucos dias, a humanidade se
envolveu nos sentimentos cristãos,

nossa felicidade.
Mas que tal uma reflexão a

com o amor, a caridade e o perdão

respeito do espírito imortal

fazendo-nos lembrar o Natal de Jesus.

que somos, feitos simples e

Lembremos o grande Chico Xavier, ao

progredir

Revisão
Maria Angélica de Mattos

em

trabalho edificante.

que

achamos importante para a

ignorantes, com a missão de

Edição
Adenáuer Novaes

acesso

fraternidade,

uma viagem dos sonhos, na
de

encontrava

irredimidos. Precisamos nos contagiar pela

Pensamos no carro novo, em
compra

material divino da Revelação e da Verdade não

na

direção

de

Deus,

conquistando a verdadeira felicidade?
Que tal pensarmos no que temos feito
pela nossa própria evolução na
oportunidade

desta

encarnação?
olharmos

Que

um

tal

pouco

dizer que Jesus não nos pedia nenhum
sacrifício maior, apenas que nos amássemos
uns aos outros. Nós que nos digladiamos em
discussões estéreis, orgulho, egoísmo e
vaidade, tracemos como meta para
2014 o cultivo do amor, grande
fonte

para

nossa

autotransformação.

para nossos irmãos,
membros
sociedade,
nós?

Sheldon Menezes é médico

da
iguais

a

e diretor da Fundação Lar
Harmonia.
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