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O fluxo do bem
A cada ano que passa, a
Fundação Lar Harmonia cumpre
suas finalidades para as quais foi
criada. Graças ao trabalho de
inúmeros voluntários e de seus
funcionários, realiza projetos
sociais sempre no intuito de
construir uma sociedade melhor.
São milhares de pessoas
gratuitamente atendidas
semanalmente para o encontro
do que necessitam material e
espiritualmente, sob a inspiração
do trabalho no bem, com amor e
responsabilidade social. No
calendário terrestre, um ano se
passou e outro se inicia, dando
continuidade ao fluxo inexorável
da vida, que nos requisita
colaboração para que a
harmonia se instale
definitivamente na Terra. Velhos
e novos projetos se consolidam
para que o plano de Deus seja
executado, proporcionando paz
e felicidade aos que oferecem e
aos que recebem, numa união
que transforma a diversidade em
uma única família dos que
aspiram um mundo melhor.
Juntos continuaremos
trabalhando pelo próprio
crescimento e pelo
desenvolvimento de uma
sociedade espiritualmente
madura. Estes são os propósitos
da Fundação Lar Harmonia.
Adenáuer Novaes
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A SUPERVISÃO DA
FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
Por Mabel Novaes, supervisora da Fundação Lar Harmonia

A área Administrativa da Fundação conta hoje com uma equipe de 25 empregados e 2 estagiários,
distribuídos da seguinte forma: Administrativo/Financeiro, 4 (incluindo a supervisora); Divisão Social, 2;
Psicologia, 1; Jurídico, 1; Ambulatório, 5; Distribuidora, 2; TV Harmonia, 2; Cantina, 2; Centro, 1; Oficinas,
2; Limpeza, 3. Conta ainda com diversos voluntários que a apoiam nas diversas áreas, como
Distribuidora, Editora e demais núcleos de serviços.
Com a diversidade de serviços desenvolvidos na Instituição, o bom desempenho dos trabalhos deve-se
muito à boa vontade e disposição da equipe para que não se perca a qualidade no atendimento das
demandas.
A meta para 2017 é buscar apoio para treinamento e reciclagem da equipe e continuar lutando para
servir cada vez mais e melhor.
Administrar recursos humanos, financeiros e materiais é uma verdadeira mágica diante da cultura do país
no que se refere a doação. Felizmente a Fundação tem o apoio de simpatizantes da causa, que lutam
para manter e aumentar a oferta de serviços com a qualidade que a Instituição tanto preza.
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TV HARMONIA

Por Ramiro Queiroz Jr., administrador e coordenador da TV Harmonia.

A TV Harmonia, em sua nova estrutura, completa, em 2017, cinco anos. Ao longo desses anos,
percebemos com enorme satisfação o seu estabelecimento como importante canal de difusão das
atividades tanto da Fundação quanto do Centro Espírita Lar Harmonia. Podemos afirmar sem dúvidas
que ela faz parte do cotidiano dos frequentadores e assistidos da Instituição.
Num meio que se transforma tão rapidamente como são as plataformas de comunicação e mídias
digitais, temos procurado estar atentos a estas mudanças de maneira a garantir o acesso e a audiência
de nossos conteúdos, que são hoje basicamente as palestras e os seminários do Centro Espírita.
Para este ano, pretendemos focar na melhoria da experiência do usuário através dos Smartphones,
hoje, principal canal de contato com os conteúdos WEB. Pretendemos também melhorar a qualidade
das transmissões ao vivo, utilizando as redes sociais e o YouTube, que já disponibilizam de forma
gratuita este recurso e são de fato os meios efetivos com que as pessoas se conectam atualmente ao
produzido na internet.

PÁGINA

Estamos em busca de voluntários que possam reforçar a equipe de maneira a incrementar nossos
programas de estúdio e geração de notícias e esperamos alcançar estas metas de forma a consolidar
ainda mais a nossa TV como ferramenta de divulgação do Espiritismo.
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Rua Deputado Paulo Jackson, 560.
Piatã. Salvador-Bahia-Brasil
(71) 3286-7796
www.larharmonia.org.br
atendimento@larharmonia.org.br

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.
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A todo momento somos convidados a participar da construção de um mundo melhor, pois nos colocamos, nas muitas experiências que
vivemos, no papel de condutores do próprio destino e no dos grupos de que fazemos parte.
Os objetivos éticos superiores que estabelecemos para a própria vida devem incluir a melhoria daqueles que compõem nossa área de
influência, promovendo um efeito multiplicador que atualiza a sociedade e cria uma atmosfera favorável ao bem e ao amor.
Com este espírito, a Fundação Lar Harmonia convida você para compor a equipe daqueles que, percebendo sua própria necessidade,
trabalham pela transformação e melhoria da sociedade

JANEIRO

JULHO

FEVEREIRO

22.07 (Sábado) – Aula Inaugural do 2º Semestre da Universidade Livre
do Espírito
Horário: 10h

11.02 (Sábado) – Aula Inaugural do 1º Semestre da
Universidade Livre do Espírito
Horário: 10h

ABRIL

01.04 (Sábado) – Jantar Dançante Beneficente
Horário: 20h30
17 a 23.04 – XII Semana Espírita do Centro Espírita
Harmonia
Tema: “Jesus, o Arquétipo Humano”
23.04 (Domingo) – 2º Seminário: “Amor Sempre”–
Adenáuer Novaes
Horário: 9 às 12h

MAIO

13.05 (Sábado) – Aniversário do Núcleo Médico
(Ambulatório Médico e Odontológico Eurípedes
Barsanulfo)
Horário: 20h

JUNHO

04.06 (Domingo) – Encontro Junino
Horário: 17h

08.07 (Sábado) – Aniversário do Núcleo Jurídico e de Cidadania Mª
Terezinha Ferraz Freire de Novaes
Horário: 20h

30.07 (Domingo) – 3º Seminário: “Psicologia, Mitologia e
Espiritualidade” – Adenáuer Novaes
Horário: 9 às 13h

AGOSTO

27.08 (Domingo) – 4º Seminário: “Iluminação Interior” – Adenáuer
Novaes
Horário: 9 às 13h

SETEMBRO

24.09 (Domingo) – VIII Feira Harmonia de Gastronomia
Horário: 11 às 15h

OUTUBRO

29.10 (Domingo) – 5º Seminário: “Mito Pessoal e Destino Humano” –
Adenáuer Novaes
Horário: 9 às 13h

NOVEMBRO

11.11 (Sábado) – II Festival de Balé
Horário: 18h

DEZEMBRO

03.12 (Domingo) – Caminhada pela Paz e Café da Manhã
Horário: 7h
09.12 (Sábado) – XII Encontro das Religiões
Horário: 19h

PÁGINA

28.01 (Sábado) - 1º Seminário: “Jesus, o Intérprete de
Deus” – Adenáuer Novaes
Horário: 9 às 12h
Local: Centro Espírita Casa de Redenção Joanna
de Ângelis
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POLO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS
Por Cristiane Silveira, advogada e presidente da Fundação Lar Harmonia

O trabalho de Promoção Social da Instituição, desde 2013, em
parceria com a Capemisa Social, adequou-se 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), exigindo das instituições do
terceiro setor dedicadas à área social maior aprofundamento e
conhecimento técnico das bases legais e da técnica de assistência
social, para uma melhor eficácia nos trabalhos executados.

PÁGINA

Para 2017, o Núcleo de Promoção Social (NPS) dará continuidade
às ações promovidas em benefício das comunidades assistidas
pela Fundação Lar Harmonia: Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho e
Baixa do Tubo. Em especial: (a) à ampliação do número das
famílias assistidas, beneficiadas com atividades assistenciais
continuadas que visam à melhoria de vida familiar, cujas ações são
voltadas para as necessidades básicas, através de um trabalho
socioeducativo, ofertando possibilidades para despertar e
conquistar a emancipação e autonomia, buscando novas
perspectivas de vida: (b) á ampliação do trabalho de assistência
social às famílias encaminhadas, pela Instituição, à Creche Escola
Municipal Teresa Cristina; (c) à ampliação de vagas e cursos
oferecidos pelas Oficinas Profissionalizantes Bezerra de Menezes;
(d) às ações específicas com idosos e encaminhamento ao Centro
de Convivência do Lar Fabiano de Cristo, que iniciará o
funcionamento em 2017.
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A partir de março de 2017, diante da ampliação do trabalho,
incluindo as atividades com idosos, o Núcleo estará
desenvolvendo suas atividades em espaço especifico,
construído dentro da Unidade do Centro de Convivência do Lar
de Idosos Fabiano de Cristo.
Para execução das suas atividades com as famílias e idosos,
buscará o Núcleo, em 2017, dar prosseguimento às atividades
realizadas através de grupo multidisciplinar formado por
Assistente Social, Psicopedagogo e Psicólogo, com o objetivo
de identificar, a priori, as necessidades das famílias assistidas e
dar um direcionamento preciso a cada demanda, incluindo os
imprescindíveis encaminhamentos aos núcleos médico, jurídico
e de psicologia para atendimentos individualizados, bem como
pondo a disponibilização novas oficinas profissionalizantes.
Dessa forma, o Núcleo de Promoção Social, através das suas
ações, continuará, em 2017, a promover a construção e
reconstrução de suas histórias através de trocas culturais e de
vivências, além de desenvolver o sentimento de pertença e de
identidade, incentivando a socialização e a convivência
comunitária.
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CRECHE ESCOLA TERESA CRISTINA
Por Dayane Paiva Santos, diretora da Creche Escola Teresa Cristina

Através de uma escuta sensível das nossas crianças e
seguindo orientações da Secretaria Municipal de Educação,
em 2017 estaremos buscando:

• Dar continuidade ao processo de implementação do Projeto
Nossa Rede tanto na educação infantil quanto no ensino
fundamental; paralelo a isso, teremos um ano de IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica), em que buscaremos
alcançar a meta de 6.1.
• Revigorar as relações com toda a comunidade educativa.
• Expandir ações voltadas para a inclusão, família na escola,
leitura, responsabilidade social, educação ambiental, incremento às
artes e à educação física.
Com toda certeza será um ano de grandes realizações. Para tanto,
não podemos deixar de agradecer e contar com nosso parceiro de
hoje e sempre – A FUNDAÇÃO LAR HARMONIA.

PÁGINA

Considerando que a infância é um período em que se
desenvolve grande parte das potencialidades humanas, a
Creche Escola Teresa Cristina tem como meta
proporcionar bem-estar por meio de oportunidades de
convivência saudável e de participação em situações de
ensino aprendizagem que favorecem o desenvolvimento
integral da criança, considerando seus aspectos biológicos
assim como a dimensão afetiva e social. Neste contexto, o
respeito às diferenças em nosso ambiente escolar é uma
constante na medida em que trabalhamos com inclusão,
valorizando os aspectos individuais de cada educando,
fortalecidos pela presença da sala de Atendimento
Educacional Especializado.
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OFICINAS PROFISSIONALIZANTES
BEZERRA DE MENEZES
Por Cristiane Silveira, advogada e presidente da Fundação Lar Harmonia

O Projeto das Oficinas Profissionalizantes Bezerra de
Menezes (OPBM), que integra o Programa Social da
Fundação, proporciona o aprendizado técnico a jovens e
adultos em situação de vulnerabilidade. Objetiva fortalecer
os membros das famílias, desenvolvendo a autonomia
individual, familiar e social de forma a melhorar a sua
competitividade no mercado profissional de trabalho ou na
geração de renda para a família. Os cursos oferecidos
procuram atender ao interesse das comunidades, da faixa
etária a ser beneficiada, do mercado de trabalho e dos
demais aspectos socioeconômicos, com o intuito de
reduzir a exposição aos riscos da marginalização e da
violência urbana.
Para 2017, tem-se em vista: 1) manter as oficinas de Balé,
em parceria com a Escola de Balé Ebateca – Costa Verde,
beneficiando cerca de 100 crianças, e realizar, durante o
ano, apresentações pontuais para a Escola Teresa Cristina
e, em novembro, o II Festival de Balé; 2) manter e ampliar
as oficinas de Informática, com o curso básico, avançado e manutenção de micro; 3) manter as oficinas de Corte e Costura, que
funcionarão em parceria com o SENAC, beneficiando cerca de 35 mulheres, incluindo pequenos reparos; 4) manter as oficinas de
Croché, Bijuterias, Embalagens, Metalassê, Reciclagem de Decoração de Garrafas, buscando capacitar cerca de 20 pessoas; 5) manter o
Curso de Doces e Salgados, a cargo da voluntária Virgínia Menezes, beneficiando cerca de 15 pessoas; 6) manter o Curso de Manicure e
Cabelereiro em parceria com o SESC; 7) manter as oficinas de Alfabetização de Adultos, beneficiando cerca de 30 pessoas; 8) manter o
Curso de Teatro, que beneficiará cerca de 20 crianças e adolescentes; 9) manter as oficinas de Inglês para adultos e crianças para cerca
de 30 pessoas; 10) criar oficina de porteiro e vigia para cerca de 20 pessoas.
A Instituição pretende ampliar a parceria com o SESC para cursos profissionalizantes, por ter sido contemplada em seleção que
participou. De acordo com as necessidades da comunidade, novos cursos serão oferecidos às famílias e comunidades assistidas.

PÁGINA

Para crianças e adolescentes, buscará ainda, a Fundação, reiniciar as oficinas de música, bem como iniciar as oficinas de Jiu Jitsu e de
aperfeiçoamento profissional, voltados para jovens em busca do primeiro trabalho.
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DISTRIBUIDORA E
LIVRARIA HARMONIA
Por Carlos Leahy, administrador e gerente da Distribuidora Harmonia
A Distribuidora de Livros Harmonia comercializa e distribui livros editados
pela Editora Harmonia e por outras editoras. Conta com um parceiro
exclusivo em São Paulo para distribuição dos livros da FLH para os demais
estados e livrarias Saraiva e Cultura. Em 2016, vendeu 10.500 livros, com
estoque de aproximadamente 130.000 livros para comercialização. Dos
livros vendidos, 6.700 foram editados pela FLH.
A Livraria Hostílio Freire de Novaes (Livraria Harmonia), vinculada à
Distribuidora Harmonia, apesar das dificuldades econômicas por que passa
o país, obteve excelente resultado, graças à parceria que, em 2016,
aumentou para 8 editoras. Também aumentou para 35 o público médio de
leitores diários, sempre acomodado em espaço físico confortável e
climatizado.
Dentre os livros mais vendidos, destacam-se Conhecendo o Espiritismo,
Jesus & Cristo - Diferenças e Semelhanças (lançamento), ambos de
Adenáuer Novaes, e, mais uma vez, Reforma Íntima sem Martírio, de
autoria do Espírito Ermance Dufaux, psicografado pelo médium Wanderley
Oliveira.
A Livraria Harmonia foi responsável por 45% das vendas de livros da
Fundação Lar Harmonia.
Como metas para 2017, planeja-se acordo, com desconto diferenciado,
com 15 editoras, disponibilizando maior número de títulos para os leitores.
Pretende-se colocar à venda, mensalmente, 1 livro com desconto, que
pode atingir 40c/o, o que irá vigorar a partir do mês de abril. Pretende-se
também manter os valores das mensalidades dos participantes do Clube
do Livro em R$20,00 para o plano mensal, R$114,00 para o semestral e
R$220,00 para o anual.

EDITORA HARMONIA
Por Ana Carmen Segura, coordenadora
da Editora Harmonia
A Editora Harmonia é responsável pela editoração de
livros e do Jornal Harmonia, com tiragem mensal de
1000 exemplares.
No ano de 2016, comemorou o lançamento dos livros
Reflexos do Dia, de autoria de Francisco Masan, Jesus,
o Intérprete de Deus – O Arquétipo da Paz, Jesus e
Cristo – Diferenças e Semelhanças e O Bom da Vida, de
autoria de Adenáuer Novaes. Todos esses livros, bem
como os 35 já editados, têm os seus direitos autorais
cedidos à Fundação.
Para cada uma dessas obras, conta com a parceria de
Maria Angélica de Mattos, revisora, e de Jamile Buck e
Diego Novaes, designers gráficos responsáveis pela arte
de suas belas capas.
Sua meta para 2017 é editar 6 livros, dentre os quais o
opúsculo Espiritualidade no dia a dia e Mediunidade e
Obsessão, de Adenáuer Novaes, e O Livro dos Médiuns,
tradução de Djalma Argollo, além da reedição dos
opúsculos de Amor Sempre e Felicidade sem Culpa e do
livro Psicologia e Espiritualidade, ambos de autoria de
Adenáuer Novaes.
Cada obra editada pela Fundação Lar Harmonia tem,
como finalidade primeira, disseminar conhecimentos que
possam contribuir com o crescimento pessoal e
espiritual do leitor.
À leitura!!!

A Distribuidora, por sua vez, tem como meta aumentar o desconto, para
40 , dos livros editados pela Editora Harmonia para venda a livrarias de
centros espíritas.

PÁGINA
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AMBULATÓRIO MÉDICO
EURÍPEDES BARSANULFO
Por Sheldon Menezes, médico e diretor do Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo
O Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo (AMEB) alcançou as metas estabelecidas para 2016, que eram de ampliar o número de
voluntários e especialidades oferecidas à população em situação de risco da nossa cidade, somando mais de 19 mil consultas e
procedimentos.
Apesar da crise financeira, que tem feito os profissionais procurarem novos horários e locais de atendimento, atualmente somos 65
voluntários e oferecemos atendimentos em clínica geral, pediatria, odontologia, ginecologia, urologia, nefrologia, oftalmologia, cardiologia,
dermatologia, psiquiatria, ortopedia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, acupuntura, eletrocardiograma,
ultrassonografia, cuidados de enfermagem, nutrição, fisioterapia, exames laboratoriais e dispensação de medicamentos.
Com atendimento diferenciado, o AMEB se tornou um importante centro de promoção de saúde da cidade, recebendo pacientes de
diversos locais e até mesmo do interior.

Realizamos mutirões em áreas carentes da saúde pública, como diagnóstico precoce do câncer de próstata, catarata, glaucoma,
dislipidemias e hipertensão arterial, bem como viabilizamos encaminhamentos para biópsias, cirurgias e outros tratamentos.
Nosso desafio para 2017 é ampliar esses atendimentos, agregando mais profissionais e novas especialidades, assim como alcançar a
sustentabilidade de todos esses serviços ofertados.

PÁGINA

A oportunidade de servir ao próximo de forma organizada, respeitosa e digna, exercitando o amor, a fraternidade e o bem da sociedade,
tem atraído voluntários desejosos de aproveitar a oportunidade de evoluir, que a vida nos fornece.
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Por Suzameri Rodrigues, advogada, graduanda em Psicologia
e voluntária da Fundação Lar Harmonia
Em 2016 deu-se continuidade ao Projeto Cuidando do Idoso.
Foram realizados 43 encontros, sempre aos sábados à tarde, com
frequência média de 27 idosos. Seu objetivo é acolhê-los, deles
cuidando com recepção calorosa, possibilitando-lhes atendimento
médico e de enfermagem; momentos de entretenimento com
dinâmicas, palestras educativas e comemoração de datas festivas,
tais como: Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, São João,
Olimpíadas da Terceira Idade, Dia Internacional do Idoso e
Confraternização de Natal. Também lhes é servida uma ceia com
sopa, pão e chá.
Vale salientar que, no dia 13 de dezembro de 2016, o Cuidando do
Idoso completou um ano e seis meses. Aproveitamos o momento
para agradecer, em primeiro lugar, ao Amigo e Mestre Jesus, pelas
bênçãos concedidas ao Projeto, e também a todos os voluntários,
que se unem para que tudo sempre ocorra na mais perfeita
harmonia, com muito empenho, dedicação e amor ao trabalho
realizado. Tal oportunidade fortalece o nosso propósito de servir ao
próximo, possibilitando o nosso aprendizado através do convívio
com os idosos e todo o grupo.
Para 2017, nossa meta é iniciar as atividades no Centro de
Convivência Idelfonso do Espírito Santo, no Lar Harmonia Fabiano
de Cristo, de forma a serem integradas nesse novo espaço e
contribuírem cada vez mais para o bem-estar biopsicossocial e
espiritual dos nossos queridos idosos.

NÚCLEO DE
PSICOLOGIA
PSIHARMONIA
Por Márcia Xavier, psicóloga e coordenadora do PsiHarmonia
Janeiro e fevereiro são os meses em que a maioria dos
voluntários do Núcleo de Psicologia PsiHarmonia tiram férias e
as reuniões semanais da equipe e as entrevistas de triagem de
novos pacientes são suspensas. Nesse ínterim, são realizadas
entrevistas para seleção de novos voluntários e estagiários e,
passado o período de carnaval, o Núcleo volta ao seu pleno
funcionamento.
Para 2007, o PsiHarmonia pretende ampliar o número de
voluntários e estagiários a fim de atender às pessoas que
estão na Lista de Espera aguardando para iniciar tratamento, e
para fazer face a novas demandas que certamente surgirão ao
longo do ano. Além disso, a coordenação do PsiHarmonia
está reformulando o curso de Atendimento Terapêutico
voltado para iniciantes e veteranos, pretende manter o curso
de Psicopatologia, implementar o curso de Mitos e revisar os
temas de estudos para o novo ano que se inicia. Desta forma,
a equipe poderá cada vez mais adquirir e compartilhar
conhecimentos da área de atuação para continuar a prestar
um serviço humanizado e de qualidade à população carente
de Salvador.
Informações sobre o voluntariado e estágio devem ser
solicitadas através do e-mail
nucleodepsicologia@larharmonia.org.br.

PÁGINA

CUIDANDO DO IDOSO
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NÚCLEO JURÍDICO E DE CIDADANIA Mª TEREZINHA
FERRAZ FREIRE DE NOVAES & CASA
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Por Cristiane Silveira, advogada e presidente da Fundação Lar Harmonia
Dando continuidade ao trabalho realizado em 2016 com excelentes resultados, através da 2ª Casa de Justiça e de Cidadania em parceria
com Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Ministério Público do Estado da Bahia, Secretaria de Administração do Estado e Secretaria
Municipal de Ação Social, o NÚCLEO JURÍDICO E DE CIDADANIA (NJC) buscará, para 2017, manter:
• as parcerias e os serviços oferecidos: atendimento jurídico gratuito através do Balcão de Justiça; solicitação de carteira de identidade
(RG), CPF, Certidão de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho; Intermediação de Mão-de-obra, Bolsa-família, Seguro-desemprego
e atendimentos do Ministério Público, incluindo programas do MPBA voltados para crianças, famílias e idosos, através dos Promotores de
Justiça Adilson Oliveira e Marta Bonfim; a Coordenação Geral de Atendimento jurídico dos trabalhos encontra-se a cargo dos advogados
Eliane Cirino, Erica Jasmin, Denis Leão e Idalba Marins.
• sob a coordenação da promotora Eliana Bloizi e contando com a participação de diversos profissionais da área jurídica, as palestras
jurídicas à comunidade, abordando temas jurídicos diversos de interesse da comunidade e destinados às famílias assistidas pela
Fundação.

• sendo a Fundação Lar Harmonia concedente de estágio pela Ordem dos Advogados do Brasil – BA, a assistência ao estudante e ao
operador do Direito – supervisão da formação e auxílio na constituição de valores éticos e morais ao operador do Direito, em especial ao
estudante.
• assessoria jurídica a instituições beneficentes, atualmente em número de 16 instituições do terceiro setor em diversas cidades brasileiras.
• assessoria jurídica à Fundação Lar Harmonia, nas áreas trabalhista, terceiro setor, direito societário e previdenciário, a nas ações
específicas preventivas e contratuais.
E realizará, durante o ano, 4 palestras sobre temas
fronteiriços entre Direito e Espiritualidade.
O NJC conta com o apoio voluntário de operadores do Direito, entre eles, advogados, promotores de justiça, magistrados, procuradores e
estudantes de Direito, respeitando sempre os impedimentos profissionais de cada um.
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SEMINÁRIOS
Por Anna Abud, coordenadora dos seminários
A Fundação realizou, durante o ano de 2016, 4 (quatro) seminários,
totalizando 1024 inscrições. Todos esses seminários tiveram, como
focalizador, Adenáuer Novaes. Os Seminários constituem receita
importante para a manutenção das ações sociais da Fundação Lar
Harmonia.
Para 2017, o número de seminários será ampliado para cinco/ano, tendo
como meta aumentar em 45% o número de inscritos em relação ao ano
anterior. Serão mantidas as parcerias com a Objectiva Comunicação e com
a Contraste Gráfica e Editora.
Participar dos seminários é uma oportunidade de ampliar conhecimentos,
bem como de ajudar a Fundação Lar Harmonia. Organizar os seminários é
uma oportunidade de servir em prol do bem ao próximo.
E você, leitor deste jornal, participe, divulgue os eventos da Fundação Lar
Harmonia. Vamos multiplicar esse conhecimento, essa amorosidade;
vamos ajudar a Instituição a continuar com os projetos sociais tão belos,
em que a "sociedade se organiza para servir à sociedade".
#fazerobemfazbem

"O Amor é a força propulsora do Universo."

EVENTOS NA FUNDAÇÃO
Por Equipe de Eventos
Durante o ano que se inicia, 2017, a Fundação Lar Harmonia realizará 5 eventos, além dos seminários. São eles: Jantar Dançante
Beneficente, em abril; Forró Harmonia, em junho; Feira Harmonia e Festival de Gastronomia, em setembro; Festival de Balé, em
novembro; Caminhada e Café da Manhã e Encontro das Religiões, ambos em dezembro.
Cada um desses momentos representa mais um importante evento
que a Fundação realizará com o intuito de proporcionar a integração
da Família Harmonia, momento em que adultos e crianças poderão
desfrutar de tudo que eles oferecem. E para que sempre sejam um
sucesso, a Fundação conta com uma equipe de voluntários que
amorosamente os abraçam desde o seu planejamento. Conta
também, para a criação das peças publicitárias que fazem a sua
divulgação, com o apoio voluntário da Nova Café Comunicação, na
pessoa de Jamile Buck.
Cada evento é mais que um evento, é uma oportunidade em que a
alegria e a solidariedade caminham de mãos dadas em prol de algo
maior: a manutenção das obras sociais da Fundação Lar Harmonia.
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O CENTRO ESPÍRITA
HARMONIA

UNIVERSIDADE LIVRE
DO ESPÍRITO

Por Fernando Santos, médico e diretor do Centro Espírita Harmonia

Por Maria Cecília Alvarenga, psicopedagoga e reitora da
Universidade Livre do Espírito

O Centro Espírita Harmonia efetua em media 1600 atendimentos
por semana e 83.000 atendimentos ao ano, cumprindo seu papel
social em prol da saúde do ser humano, compreendendo-o como
ser biopsicossocial e espiritual.
Auxilia espíritos encarnados e desencarnados no pronto socorro
espiritual, às quartas-feiras, na reunião de desobsessão presencial,
e no atendimento de desobsessão a distância, nas reuniões das
terças e sextas-feiras, pois os espíritos podem influenciar e dirigir
os nossos atos muito mais do que imaginamos, conforme descrito
na questão 459 de O Livro dos Espíritos.
As palestras públicas, nas quartas, quintas, e sextas-feiras, e o
evangelho, aos sábados, orientam e esclarecem os espíritos
encarnados, auxiliando-os a alterar de forma edificante a postura
frente a vida no processo de autopercepção e autotransformação,
levando a pessoa a desvincular espíritos obsessores do seu
campo perispiritual.
Como somos todos espíritos imortais e podemos atuar de forma
positiva no campo perispiritual, nesse sentido, o Centro desenvolve
o trabalho de cura com a visualização curativa e a visualização
terapêutica às sextas-feiras, a fluidoterapia aos sábados e o
plantão de passes. Também há o trabalho da recepção e
entrevistadores e o grupo de orações atendendo a rogativa de
auxílio que lhes chegam.
Nas perspectivas de 2017, atento à primazia do “amai-vos e
instruir-vos” descrita pelo Espírito da Verdade, há a mobilização
para que todos os trabalhadores do Centro participem dos ciclos
de estudo da ULE, no exercício do aprimoramento a perceber-se
espírito imortal. As áreas de atuação do Centro estarão a integrar o
campus de estágio da ULE.
No período de 17 a 23 de abril o Centro Espírita Harmonia estará
realizando a XIII Semana Espírita. Venha participar.

Em 2017 as palavras de ordem são ESTUDO, AMOR,
CRESCIMENTO, QUALIDADE, CONTINUIDADE DO EU E
CONEXÃO ESPIRITUAL.
Como metas a serem alcançadas almejamos:
• Trabalhar mais para alcançar o status de excelência nos
estudos espíritas que ofertamos;
• Cuidar para que o amor seja sempre o diferencial em tudo
que se realiza;
• Ampliar o número de matrículas para o Ciclo I, nosso Curso
Básico de Espiritismo, oportunizando um número maior de
pessoas ter acesso ao conhecimento da Doutrina Espírita;
• Proporcionar, ao seu staff de voluntários, um Curso de
Capacitação nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2017, visando
qualificar sua Equipe de trabalhadores;
• Realizar três seminários para a comunidade acadêmica da
ULE e para quem mais desejar participar, com a presença do
nosso Diretor Adenáuer Novaes, que participará como
convidado;
• Ressignificar o Projeto da Gincana ULE para atender melhor
a sua finalidade;
• Aperfeiçoar o Curso de Pós-Graduação com o objetivo de
possibilitar, além das aulas teóricas e práticas, mais pesquisas
sobre mediunidade;
• Ampliar o espaço físico para aberturas de novas turmas;
• Implantar a Biblioteca ULE, além de um sebo permanente;
• Ampliar os recursos tecnológicos com a finalidade de
melhorar o atendimento às atividades da ULE;
• Identificar de forma geral, através de um processo avaliativo,
os Indicadores qualitativos do trabalho;
• Promover ações de acessibilidade para que as pessoas
portadoras de necessidades especiais possam melhor se
deslocar nos espaços físicos da instituição;
• Formatar um plano orçamentário anual.
Conclamo a Equipe ULE para, juntos, seguirmos em frente,
com determinação e compromisso, com os trabalhos
realizados pela Universidade Livre do Espírito.
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