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DISPOSIÇÃO
Há muitas pessoas otimistas e
há também outras, sempre
dispostas, que transformam a
vida pessoal e coletiva de
forma muito positiva. Porém,
há os pessimistas e os
acomodados, que roubam
energia da vida, tornando-a
mais difícil. Melhor se situar
entre os primeiros, pois a
sociedade necessita de
pessoas dispostas, decididas
e com vontade de realizar.
Pior do que as doenças, é a
acomodação, que a tudo
congela e reduz à inércia,
prejudicando a dinâmica
social e a evolução. São
pessoas dinâmicas e
dispostas a empreender que
fazem com que a sociedade
esteja preparada para a todos
receber com novas
tecnologias e com o
progresso. Ser uma pessoa
disposta é fundamental para
enfrentar os desafios da vida e
para gerar experiências que a
levam ao encontro do sentido
e do significado do viver. A
disposição de viver e de
realizar, construindo uma vida
preenchida de experiências
que integram habilidades,
permite o encontro com sua
Designação Pessoal.
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ESPIRITUALIDADE NO CARNAVAL
Por Fernando Santos
No Carnaval, evidencia-se, de forma explícita e exacerbada,o entorpecimento da razão no
consumo desenfreado do álcool, de drogas e entorpecentes, na exploração da sensualidade,
confluindo para a prática sexual irresponsável e desenfreada, uma onda que arrasta e leva
consigo quem encarnado está e também quem já “morreu”... Mas, o Carnaval, é apenas uma
festa, a expressão do humano que nela se regozija, a ela origina e nela se perde, ou será que
pode nela também se encontrar?
Somos espíritos imortais, seres multidimensionais, que se expressam e apreendem o
conhecimento a partir das dimensões nas quais experienciamos a vida. É a experiência do
viver que nos vai revelando o conhecimento, portanto, a máxima do Cristo –“conheça a
verdade e a verdade o libertará”– nos estimula à busca da verdade quanto ao si mesmo, ao
próprio universo interior, aos meandros da alma, revelados na existência, na convivência.
O Carnaval advém do humano, criado nas tradições politeístas da época pré-cristã para
festejar a colheita, a fertilidade, e entronizado na agenda Cristã como a festa da carne, em
que os excessos e desvarios são tomados como a máxima. Essa festa, neste contexto, nos
incita a olhar para nós mesmos, uma oportunidade dentre outras no existir, que nos coloca
face a face com o humano que podemos ser. Portanto, a questão não é o contexto espiritual
do Carnaval, mas, sim, quem somos nós neste contexto, onde as influências de outros
espíritos, muito mais desencarnados que encarnados, interagindo conosco, nos colocam
frente a frente com os limites da conduta ética, e, pelo livre-arbítrio, nos cabe a escolha do
que fazer.
Pesquisando no Google sobre as palavras Carnaval e Espiritualidade, encontramos 576.000
resultados, mas qual é a sua resposta, a sua reflexão? Como você se comporta no Carnaval?
O que se revela no seu pensar e nas suas atitudes? Que espírito é você: um tentador à
ruptura da conduta moral no âmbito pejorativo ou um coração acolhedor a orar e atuar em
prol de uma conduta edificante para consigo e para com as demais pessoas?
Façamos essa reflexão, pois, afinal, somos responsáveis individual e coletivamente pelas
escolhas que fazemos em nossas vidas. Lembremos do que disse o apóstolo Paulo na sua
máxima: “Tudo me é licito, mas nem tudo me convém.”.
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Colabore com nossas
obras assistenciais
Caso você queira contribuir com o
trabalho da Fundação Lar Harmonia,
visite nosso site
www.larharmonia.org.br ou mande
um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br. O
valor de sua contribuição será
estipulado por você.
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Fevereiro
17.02 (Sábado) - 10h
Aula Inaugural do 1º Semestre da
Universidade Livre do Espírito.
Local: Fundação Lar Harmonia
Abril
16 a 22.04
XIV Semana Espírita do Centro Espírita
Harmonia.

Tema: A Evolução do Espírito
Local: Fundação Lar Harmonia
22.04 (Domingo) - 9 às 12h
2º Seminário: Reencarnação e Evolução.
- Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia

Maio
12.05 (Sábado) - 19h
Aniversário do Ambulatório
Médico e Odontológico
Eurípedes Barsanulfo.
Local: Fundação Lar Harmonia

Junho
03.06 (Domingo) - 17h
Local: Fundação Lar Harmonia
Julho
07.07 (Sábado) – 19h
Aniversário do Núcleo Jurídico e de
Cidadania Mª Terezinha Ferraz Freire de
Novaes.
Local: Fundação Lar Harmonia
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Novas Oficinas Profissionalizantes

Por Rosângela Coelho

O predomínio de valores ultrapassados e destruidores das
crenças humanas geraram a degradação das condições de
sobrevivência e o fomento da miséria moral e social. A
esperança, cada vez mais escassa, deve se constituir na força
propulsora dos ideais de mobilização da própria sociedade a
fim de que gere a energia necessária para as realizações que
farão surgir uma sociedade melhor. O engajamento e o
comprometimento de todos, sem interesses particulares, serão
importantes para que se apontem caminhos para a solução dos
problemas socioeconômicos e morais da sociedade. É
necessário o comprometimento de todos para que se revertam
as estatísticas inquietantes de fome, miséria, analfabetismo,
violência e exclusão social. A solidariedade é fundamental para
a superação das profundas diferenças sociais que impedem o
progresso social e moral.
Os princípios norteadores do trabalho executado pela OPBM
se fundamentam em valores éticos que visam tornar o ser
humano feliz, responsável pelo seu próprio destino e pela
sociedade na qual ele vive.
Nesse sentido, a Fundação Lar Harmonia, através de suas
Oficinas Profissionalizantes Bezerra de Menezes, intenciona
priorizar a ampliação da oferta de cursos e oficinas, que
possam também proporcionar e ou facilitar a inserção, no
mundo do trabalho, principalmente dos jovens de 18 a 29 anos,
principais vítimas do desemprego no país. Seu objetivo é
empoderar o jovem cidadão de conhecimento que o ajudará a
desenvolver atividades, as quais lhes tirarão da situação de

28.07 (Sábado) - 10h
Aula Inaugural do 2º Semestre da Universidade
Livre do Espírito.
Local: Fundação Lar Harmonia
29.07 (Domingo) - 9 às 13h
3º Seminário: Psicologia, Mitologia e
Espiritualidade – Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia

Agosto
25.08 (Sábado) - 20h30
Jantar Dançante Beneficente
Setembro
23.09 (Domingo) - 11 às 15h
IX Feira Harmonia de Gastronomia

extrema vulnerabilidade em que se encontram financeira e
emocional. Pessoas moradoras das comunidades do Alto do
Coqueirinho, Baixa do Tubo e Bairro da Paz, com
vulnerabilidade social em acompanhamento na instituição, são
seu público-alvo.
Os cursos a serem oferecidos no ano que se inicia, em parceria
com o SESC, são: Arte com Pet, Grafite, Arte com Retalhos,
Arte com Balões, Decoração de Festa, Embalagens, Corte e
Costura Básico, Bordado com Pedrarias, Bordado a Mão,
Biscuit, Bordado com Fita, Habilidade com Agulha, Pintura em
Tecido, Macramê, Boneca, Arte em Jornal, Arte faça fácil e
Fotografia no celular. Os cursos de Crochê, Capoeira, Jiu Jitsu,
Doces e Salgados e Violão, os quais contam com o apoio de
instrutores voluntários, também farão parte das OPBM. Todos
esses cursos têm seu início de aulas confirmado para o mês de
março próximo e previsão de atender 500 pessoas.
As OPBM também oferecerão curso de inglês, para
adolescentes de 15 a 18 anos, com duas aulas por semana; e
75 vagas para o curso de balé, atendendo à demanda da
escola, bem como da comunidade, cujas alunas farão aulas
aos sábados pela manhã. Em seu planejamento para este ano,
estão o curso de Informática para adolescentes e jovens,
podendo ser ampliado para idosos, e o curso de Teatro para
crianças e adolescentes.
O desafio das
OPBM, para 2018,
é atender 1200
pessoas entre
crianças,
adolescentes,
jovens, adultos e
idosos, em seus
cursos e oficinas.

Outubro
28.10 (Domingo) - 9 às 13h
4º Seminário – Sonhos e Espiritualidade –
Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia
Novembro
10.11 (Sábado)
III Festival de Balé da Fundação Lar Harmonia
Local: Fundação Lar Harmonia

Dezembro
02.12 (Domingo) - 7h
Caminhada e Café da Manhã pela Paz
Local: Fundação Lar Harmonia
08.12 (Sábado) - 19h
XIII Encontro das Religiões
Local: Fundação
Lar Harmonia

PÁGINA

A Fundação Lar Harmonia e o Núcleo de Oficinas
Profissionalizantes Bezerra de Menezes (OPBM) estão
programando, para este ano de 2018, um conjunto de ações
com o intuito de intervir sobre a questão do desemprego,
visando promover meios de acesso ao trabalho e à renda, que
assegurem a melhoria das condições de vida da população
assistida.
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NÚCLEO DE PSICOLOGIA
E SUA FUNÇÃO SOCIAL

A FUNDAÇÃO E O SAC

Por Marcia Xavier

Em um projeto do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em parceria com o Conselho Nacional de
Justiça, surge a Casa de Justiça e Cidadania com o
objetivo de centralizar, em um único ambiente, uma
série de serviços destinados a promover a cidadania e
possibilitar o acesso à Justiça. E através da parceria
vitoriosa entre o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, o Estado da Bahia, o Município de Salvador, o
Ministério Público do Estado da Bahia e a Fundação
Lar Harmonia (FLH), foi instalada a 2ª Casa de Justiça
e Cidadania, no 4º andar da sede da FLH, em
setembro de 2011.

O sofrimento é um fenômeno complexo, faz parte da existência
humana, sendo uma realidade inexorável e presente. Algumas
vezes, a vida se impõe de tal forma que o sujeito é forçado a
aceitar realidades que superam suas chances de compreensão,
chegando até mesmo a suprimir sua potencialidade de realizar a
livre escolha. Enquanto sofre, o sujeito se sente vítima de uma
realidade.
É devido ao sofrimento (sintoma) que ele busca a psicoterapia e,
através dela, o sintoma e tudo que o motiva e o mantém são
trabalhados para serem integrados à realidade do paciente,
empoderando o sujeito como autor da sua história. Muitos acumulam perdas na área afetiva, familiar, social e/ou profissional. Essa
situação se agrava quando nos referimos à população carente,
pois ela vive em circunstâncias precárias, sem acesso a serviços e
informações que poderiam lhe ajudar nessas horas.
Pensando nessa camada da população, o Núcleo de Psicologia
PsiHarmonia disponibiliza atendimento psicológico gratuito, ao
mesmo tempo em que, através do voluntariado, agrega estudantes
de Psicologia, terapeutas e psicólogos que têm, no Núcleo, um
campo de prática e complementação de saber.
Há um ganho pessoal na psicoterapia e também um ganho social
secundário e não menos importante. Pessoas conscientes de si,
que sabem lidar com suas frustações, que se sentem seguras,
contribuem para a melhoria da sua realidade familiar, de trabalho e
social. A inserção da equipe de Psicologia, mediante assistência
clínica social, agrega valor na melhoria da saúde da população.
O voluntariado no Núcleo se configura uma prática positiva. O
PsiHarmonia não é uma instituição de ensino, os profissionais e
estudantes que a ele chegam precisam ter o conhecimento
necessário para o atendimento clínico, mas ele funciona como um
local de desenvolvimento de saber e de trocas, no qual é mantida
uma experiência viva do exercício profissional. Desta forma, o
Núcleo também contribui com a sociedade através da formação do
seu contingente.

Por Eliane Cirino

Desde então, a população de Salvador, em especial,
mas não exclusivamente, a população do Bairro da
Paz e adjacências, conta com uma rede integrada de
serviços, que visam a promoção e a proteção de
direitos fundamentais.
Com a implantação da 2ª Casa de Justiça e
Cidadania, na sede da Fundação Lar Harmonia, a
população passou a usufruir dos serviços de Emissão
de CPF; Emissão de Documento de Identidade;
Expedição de Certidão de antecedentes Criminais;
Bolsa Família (25 senhas por dia); Mediação e
Conciliação (Balcões de Justiça); Reconhecimento
espontâneo de paternidade; gratuidade para emissão
de 2ª via da certidão de registro civil; orientação sobre
retificação de registro civil e atendimento em geral,
oferecido pelo Ministério Público do Estado da Bahia;
e um atendimento jurídico gratuito, oferecido pelo
Núcleo Jurídico e de Cidadania Maria Terezinha Ferraz
Freire de Novaes, realizado pelos advogados
voluntários da Fundação Lar Harmonia.
Apenas de Janeiro a Junho de 2017, o Balcão de
Justiça e Cidadania realizou 1228 atendimentos entre
mediações, orientações e esclarecimentos de dúvidas
à população.
Através do atendimento oferecido pelo Serviço de
Atendimento ao Cidadão – SAC, instalado na 2ª Casa
de Justiça e Cidadania, a população de Salvador tem,
a sua disposição, serviços necessários ao atendimento
e promoção de direitos básicos, como a Emissão de
Documento de Identidade e CPF de forma rápida,
segura, organizada e, acima de tudo, gratuita.
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Todos os serviços oferecidos através desta vitoriosa
parceria entre a Fundação Lar Harmonia e o Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, decorrente da
implantação da 2ª Casa de Justiça e Cidadania, são
totalmente gratuitos e estão à disposição de todo e
qualquer cidadão.
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