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VIOLÊNCIA
Há várias medidas a serem
tomadas pelas autoridades
para se combater a
violência. Equipar melhor o
aparato policial, aumentar o
contingente e remunerar
adequadamente o policial,
gerar mais empregos, abrir
mais escolas, remunerar e
capacitar melhor os
professores, eliminar a
impunidade, adotar penas
mais rigorosas para os
condenados, fiscalizar
rigorosamente as fronteiras
para eliminar o contrabando
de armas, reduzir a
maioridade penal, construir
mais presídios de
segurança máxima com
segregação total dos
condenados etc., etc..
Porém, nenhuma delas teria
melhor efeito do que a
educação que uma mãe
pode dar a seu filho, desde
cedo, orientando-o para o
amor e o respeito à
integridade, à vida e ao
bem-estar do outro, seu
irmão em Humanidade.
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A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL
E A ESPIRITUALIDADE

Edição
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Por Fernando Santos

O Brasileiro é louco por futebol, o futebol é uma paixão nacional e extrapola as
fronteiras brasileiras, pois a Copa do Mundo de Futebol é o evento esportivo mais
assistido no mundo, superando os Jogos Olímpicos. O psiquismo, frente a situações
de tensão excessiva, busca um escoadouro que reduza esta tensão e permita “um
equilíbrio”. Torcer pelo time funciona assim.
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O ser humano vive em tribos, buscando sua autoafirmação. A Copa do Mundo de
Futebol foi criada em 1928, na França, aberta a todas as federações (tribos)
reconhecidas pela Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), sendo um
grande campeonato no qual o lema é “que vença o melhor”. Despertando seus
impulsos primários de competição, vemos milhares de pessoas se conectarem à
telinha, às vezes “telonas” de televisão, para torcer pela vitória do seu país,
massageando o ego numa perspectiva nacionalista: o meu país será um vencedor. A
disputa ganha vigor na paixão. Um estudo feito pela Universidade de Coimbra revela
que “quanto maior a paixão pelo futebol pelo score da avaliação psicológica maior é a
atividade em certas regiões do cérebro associadas a emoções e recompensas,
algumas semelhantes ao envolvimento do amor romântico”.
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Espiritualidade não é “uma questão do outro mundo”, é o despertar para a conexão
com a vida, e os “espíritos” nos convidam a perceber que esta vida é imortal.
Perceber-se espírito está atrelado a questionar-se e posicionar-se quanto ao seu
papel no mundo, na sociedade em que está inserido, responder o que pode, quer e
vai fazer para melhorar a realidade em que vive.
A Copa do Mundo, enquanto oportunidade de congraçamento a estimular o respeito
mútuo entre as nações, o coroamento da disputa “saudável”, a paz neste mundo de
chocantes diferenças no cenário de desenvolvimento das nações, é um evento
fantástico, se assim for encarado. Mas estejamos atentos para que esta festa do
futebol seja uma experiência a nos auxiliar no exercício de sublimar as paixões e
cultivar o olhar fraterno entre nós, seres humanos, já que somos competidores por
natureza. Que a espiritualidade brilhe no convite do compromisso individual e coletivo
do engajamento na melhoria da sociedade e nos desperte, pois na balança
compensatória das emoções o vencer deve ser questionado a que preço, e vencer “o
que”?
Na Copa do Mundo, torcer sim, brincar, mas sem se deixar manipular, desviando o
olhar para aplaudir a bola rolar e “esquecer” compensatoriamente a realidade que nos
cerca. Vamos lá, Brasil, a uma sociedade melhor, com pessoas mais despertas, mais
envolvidas, mais espiritualizadas.
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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.

29.07 (Domingo) - 9 às 13h
3º Seminário: Psicologia,
Mitologia e 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.
Local: Fundação Lar Harmonia
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13º ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO JURÍDICO E DE CIDADANIA Mª TEREZINHA FERRAZ FREIRE DE NOVAES

Por Cristiane Silveira
A legislação pátria preconiza o direito
personalíssimo e da dignidade da pessoa humana.
Não obstante, verifica-se que a sociedade ainda
tem dificuldades em acolher as naturais diferenças
humanas, comparados a padrões impostos de
forma simplória, sem respeito a natural
complexidade de cada ser humano.

Nesse dia comemorativo ao 13º Aniversário do Núcleo, o
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inaugurará o
Centro de Treinamento de Cidadania, um espaço de serviço
que se integrará à Casa de Justiça e de Cidadania, que
funciona em parceria com a Fundação Lar Harmonia e muito
tem auxiliado a sociedade, sobretudo aos que mais
necessitam.

Diante das diferenças, cabe analisar com
seriedade e respeito a questão da
transgeneridade, que é a identificação de um
homem ou de uma mulher a um gênero distinto do
biológico, situação igualmente natural, por permear
o desejo intrínseco, inerente da singularidade de
algumas pessoas, e merece ser visto pela
sociedade de forma sensível e respeitosa.

Você é nosso convidado!

Infelizmente, ainda se verificam na sociedade
expressões agressivas, ferindo psíquica,
emocional e moralmente pessoas Trans, que tão
somente buscam viver conforme a sua identidade
interna, sob o comando dos seus desejos.
Com esse pensamento, e diante da ignorância que
ainda permeia a sociedade acerca do tema e
objetivando melhor conhecer as questões que
envolvem a Transgeneridade, o Núcleo Jurídico e
de Cidadania da Fundação Lar Harmonia, em
comemoração ao seu 13º Aniversário, realizará a
Mesa Redonda “Transgeneridade:
Transgeneridade: Aspectos
Jurídicos, Psicológicos e Espirituais”,
”, tendo, como
focalizadores, a Desembargadora Gardênia
Duarte, a Economista Viviane Vergueiro e o
Psicólogo Clínico Adenáuer Novaes, idealizador e
diretor da Fundação Lar Harmonia.
A palestra ocorrerá no dia no dia 14 de julho de
2018, às 19:30h, no Auditório Francisco Cândido
Xavier, na sede da Fundação Lar Harmonia,
situada na Rua Deputado Paulo Jackson, 560,
Piatã.
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A INTERNET E
A CONVIVÊNCIA HUMANA
Por Eduardo Dantas

Se a gente vai escrever um texto sobre internet, uma
imagem logo se impõe: a de uma rede. Rede, porque
nó, porque encontro de pontos, porque conexão.
Rede, porque contato. A imagem é boa. Dá conta do
tema, representa o imaginário social e, inflacionada,
representa também boa parte da concepção que se
costuma adotar sobre o assunto e sobre suas
implicações.
Vamos seguir, então, a expectativa mais comum e
gastar essa referência. Aliás, não exatamente. Vamos
usar a imagem da rede em um sentido mais inusitado,
pensando naquela invenção que nos balança, leva
para lá, para cá, reforça a imagem da preguiça e da
acomodação e sugere descanso.
Sob este signo, surge uma motivação para
compreender que a internet, apesar da tentação da
personificação, é somente um lugar de balanço, que
(se) movimenta (n)aquilo que somos, reproduzimos,
criamos. Isso nos leva a uma repetida e óbvia
conclusão: a rede é só elemento que conduz, não é a
direção propriamente dita, não é o caminho, somente
um modo de transitar por ele. Entendemos, assim, que,
em nenhum dos desafios que temos de enfrentar, é
ela, a internet, a responsável pelos espinhos que têm
nos furado enquanto nos movemos na virtualidade, em
suas infinitas e labirínticas camadas.
É nossa força que faz a rede balançar. É a energia que
dispensamos que dá a direção. A problemática da
convivência humana se interpreta aqui, sob um
importante e provocador viés: não foi ela, a internet,
que nos expulsou do Éden da tolerância pacífica, do
respeito a tudo, da checagem dos dados e do reino
das informações confiáveis. Também não foi ela,
personificada, que nos fez promover o bem, partilhar
boas notícias, difundir boas atitudes. Em tudo e antes
disso, no balanço para lá e para cá, fomos e estamos
nós.
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Olhemos, então, de maneira mais cuidadosa, para a
força que faz a rede balançar e cuidemos do
movimento, da direção: se a rede é nó, ela também
pode ser um espaço para exercitarmos a nossa
vocação para nos conjugarmos em “nós”, pessoa de
plural que se faz ação na força de se ver os outros.
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SER VOLUNTÁRIO
Por Cristiane Teixeira

Quando entendido como oportunidade para a criação
de relações educativas, o trabalho voluntário é uma
excelente forma de impulsionar mudanças em nosso
interior. Vivemos entrelaçados como uma grande rede e
carecemos do outro, incompletos e frágeis que somos.
Em nosso íntimo, necessitamos servir e ser úteis, e
dependemos disso para seguirmos firmes e
encontrarmos a nossa alma.
Ser voluntário constitui um grande desafio, porque
precisamos a todo instante ser exemplo, aprendendo a
melhor hora para falar, ceder e ouvir. Guiando e sendo
guiados, convivemos com divergências de opinião na
tarefa sublime de seguirmos unidos por um mesmo
ideal. Ser instrumento desse dom é uma grande dádiva
e não devemos nos perguntar se essa ou aquela
pessoa possui mérito para a nossa ação. Pelo contrário,
precisamos trazer à consciência que uma oportunidade
se apresenta, a de servir nas fileiras do bem. Dessa
forma, reconheceremos que somos os maiores
beneficiados e que somente no exercício da caridade
chegaremos ao serviço realmente desinteressado, sem
ganhos secundários, rumo ao amor ágape.
A caridade material é ainda muito necessária, onde
tantos vivem na miséria. Mas são os dramas ocultos os
mais aflitivos, esses que somente um olhar generoso e
uma palavra amiga poderão aplacar. Precisamos ainda
beber da fonte que nos mata a sede, mas ansiamos
também por ser fonte, porque sentimos esse potencial
latente dentro de nós. Este é o amor que desperta o
herói que existe adormecido no outro, que não se
contenta somente em alimentar e manter a condição de
pobreza. Mas caridade também não significa martírio
nem aflição. A vida pode ser vivida com alegria e deve
nos levar também ao progresso e ao crescimento, o
que significa estarmos inseridos nesse gesto, atentos
aos nossos limites, à justa medida desse sacro-ofício. A
mensagem de Jesus é de misericórdia, benevolência e
amor, nesse longo caminho de redenção.
É importante a autorrealização a partir de ações que
tragam sentido e significado. Ajudamos mais quando
estamos equilibrados e fortes, quando não precisamos
nos encolher. Eliminando padrões indesejáveis e
condutas automáticas, educamos a mente para exercer
a força da vontade, mudando gradativamente para
hábitos menos deletérios. E quando identificamos mais
facilmente esses impulsos, nos tornamos mais capazes
de determinar as direções desta jornada, agarrando as
rédeas da nossa própria vida.

