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Uma filosofia
Viver é sentir, realizar e amar.
São atitudes necessárias ao
processo de desenvolvimento
da personalidade que cabe
a todo ser humano promover
em sua existência no mundo.
Trata-se de uma grande jornada
com desafios, perdas e vitórias
que compõem o mosaico
das experiências humanas.
Fundamental é a compreensão
de que ninguém se realiza ou
produz sem a participação ou
o compartilhamento de outras
pessoas. Portanto, compartilhe
sua vida, envolva-se e inclua
pessoas em tudo que você
fizer. Lembre-se de que o ser
humano, quem quer que seja,
é uma obra-prima, singular,
constituída pela mesma
substância que você,
merecendo seu respeito,
admiração e cuidado. Seja
solidário e contribua para que
a sociedade, da qual você faz
parte, se torne o melhor lugar
para se viver, sobretudo entre
pessoas que você trata como
seu semelhante.
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XIV Aniversário do Núcleo Jurídico e de Cidadania
Maria Terezinha Ferraz Freire de Novaes
Por Eliane Cirino
Em comemoração ao XIV Aniversário
do Núcleo Jurídico e de Cidadania
Maria Terezinha Ferraz Freire de
Novaes, no dia 20/07/2019, às 19h,
desfrutaremos da oportunidade
única, moderna e atual de assistir a
uma palestra sobre A Aplicação da
Constelação Familiar no Direito e os
seus Aspectos Espirituais.
A constelação familiar é uma técnica
terapêutica que, pouco a pouco,
vem crescendo nos meandros do
direito de família como forma de
solução dos conflitos familiares. Esta
técnica tem, por objetivo, reorganizar
o sistema familiar de modo a
possibilitar que a pessoa constelada
possa seguir seu próprio destino com
uma visão mais clara dos aspectos
organizacionais familiares.
Desenvolvida pelo psicoterapeuta
alemão Bert Hellinger, a constelação
familiar começou a ser aplicada com
muito sucesso pelo Juiz de Direito
Sami Storch, palestrante convidado
para o XIV Aniversário do Núcleo
Jurídico. Este é um tema pulsante,
que reflete a necessidade do direito
se reinventar e trabalhar em conjunto
com outras áreas do conhecimento
humano, para a alcançar não apenas
a pacificação social como também
a harmonização das relações
intersubjetivas.
Aos poucos, o direito se abre para a
vertente da autocomposição como
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forma de efetivação da paz social,
através da utilização de técnicas como
a da constelação familiar, a mediação,
entre outras, reinventando-se e
atualizando-se.
E, como não poderia deixar de ser, o
Núcleo Jurídico e de Cidadania Maria
Terezinha Ferraz Freire de Novaes
(NJC) acompanha essa tendência.
Com uma visão diferenciada do
direito, os profissionais que atuam
no NJC doam-se diariamente ao
atendimento humanizado daqueles
que buscam ser atendidos nas áreas
de família e pequenas causas, entre
outras.
Alinhada com a missão da Fundação
Lar Harmonia em contribuir para o
despertar da autoconsciência e da
autodeterminação do ser humano,
o NJC traz esta importante reflexão na
palestra em homenagem ao seu XIV
Aniversário.
Sempre em busca da reflexão e
do aprimoramento dos voluntários
que contribuem para o sucesso da
atuação do NJC frente às demandas
das comunidades assistidas, a
palestra pública sobre a A Aplicação
da Constelação Familiar no Direito
e os seus Aspectos Espirituais
trará um diferencial ao operador do
direito seja como profissional, seja
como indivíduo, despertando nele a
autoconsciência e conduzindo-o a
uma autodeterminação.

JULHO
20.07.2019. Sábado. 10h
Aula Inaugural da Universidade
Livre do Espírito – ULE
20.07.2019. Sábado. 19h
Aniversário do Núcleo Jurídico
Maria Terezinha F. F. de Novaes

28.07.2019. Domingo. 9 às 13h
5º Seminário: Iluminação da
Consciência
AGOSTO
25.08.2019. Domingo. 9 às 13h
6º Seminário: Sonhos,
Mensagens da Alma
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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.

SETEMBRO
14.09.2019. Sábado. 19h30
Aniversário do Núcleo de Psicologia
PsiHarmonia
29.09.2019. Domingo. 9 às 13h
7º Seminário: Depressão e
Ansiedade: Compreensão e Alívio

OUTUBRO
27.10.2019. Domingo.
9 às 13h
8º Seminário: Psicologia,
Mitologia e Espiritualidade
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ENTREVISTA

ILUMINAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
Por Ana Carmen Segura

Dando continuidade à programação de seminários para 2019, a Fundação Lar Harmonia traz o
tema Iluminação da Consciência e importantes reflexões sobre Autotransformação: Caminho da
Autorrealização, Espiritualidade e Religiosidade, Iluminação Interior, Princípios Fundamentais de
uma Pessoa Feliz, Religião e Atitude para com o Sagrado. Adenáuer Novaes e Fernando Santos
estarão no comando desse seminário, que acontecerá no dia 28 de julho, das 9 às 13h, na sede
da Fundação. Vamos conversar um pouco com Fernando sobre esse tema.
JH – Qual a sua expectativa para esse seminário em
relação ao tema?
Fernando Santos – Incitar as mentes dos participantes do
evento, de forma a ser impossível manterem-se na zona
de conforto ou de queixume, possibilitar a inquietação
desafiar o indivíduo a ir mais além e adentrar no
conhecimento do si mesmo, apropriando-se do potencial
do sagrado em si, transmutando-o em habilidades e
aptidões na experiência do viver, na responsabilidade para
com a vida.
JH – Para você, por quais caminhos perpassa a
evolução de um Espírito em termos de sua iluminação
interior?
Fernando Santos – Poderia dizer que são a
autopercepção, o autodescobrimento, a autotransformação
e a autoiluminação, contudo chamando a atenção para
o fato de que somos seres de relação, e que tudo aqui
descrito como “auto” dá-se pela espiritualidade, na
íntima relação com o outro, com a vida. Não somos uma
ilha, mas uma plêiade de continentes, de constelações,
semelhantes na própria singularidade e, por isso, divinos,
tornando-nos iluminados ao integrar o respeito ao “outro”,
à vida, e, portanto, a nós mesmos, sendo pessoas felizes.
JH – De que forma a espiritualidade atua no processo
evolutivo do ser humano? Qual a sua importância?
Fernando Santos – A espiritualidade desperta o indivíduo
para sua transcendência natural e o conduz ao respeito
para com a singularidade de cada ser na grande teia da
vida, auxiliando-o a perceber-se Espírito Imortal. Também
nos leva a integrar a responsabilidade inerente ao viver,
ao aprendizado de cada momento vivido, a reconhecer “O
Deus” que há em cada um de nós, a perceber o mundo
através de cada ser.

JH – Como você caracterizaria uma pessoa feliz?
Fernando Santos – Como uma pessoa em paz no fluxo
das oscilações da vida, aceitando e transformando a vida,
enquanto a vive, em algo melhor para si e para os demais.
JH – Existe uma relação entre o processo de
iluminação interior do Espírito e a consciência de sua
imortalidade?
Fernando Santos – Sim, o processo de iluminação
interior leva o indivíduo a perceber-se plenamente
enquanto espírito, fagulha divina, cocriador com Deus,
alavancando-o a aprimorar suas habilidades e aptidões,
à transcendência, conduzindo-o a apropriar-se de sua
imortalidade, ao perceber-se responsável pela vida
que constrói a cada instante na experiência do viver,
para si e para toda a Humanidade em suas múltiplas
reencarnações.
JH – Um Espírito pode alcançar sua iluminação
interior em uma única encarnação?
Fernando Santos – Se entendermos que iluminação
interior não é um fim, mas, sim, um processo espiral
ascendente, contínuo, de aprimoramento do ser, gosto de
sentir que a cada encarnação alcançamos a iluminação
interior que nos é possível para um dado instante da
existência. Há mais? Sim? Aventuremo-nos, pois, afinal,
Deus está conosco, em nós.
O caminho de iluminação é árduo e difícil para quem
estabelece como paradigma de vida a matéria e tudo que
lhe diga respeito. A percepção da vida espiritual e suas
consequências possibilitam tornar a jornada menos penosa
e sacrificial. Iluminação no caminho é consciência de
eternidade e da presença divina consigo.
(Adenáuer Novaes, em Psicologia e Espiritualidade)
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Lar dos Idosos

GERAÇÃO DE ENERGIA
NO LAR DOS IDOSOS

Por Ana Carmen Segura

A Fundação Lar Harmonia
decidiu investir em uma
das mais atuais formas de
transformação de energia solar
por painéis fotovoltaicos em
energia elétrica e transferida
diretamente para a rede
externa.

O Lar Harmonia Fabiano de Cristo é um projeto da
Fundação Lar Harmonia voltado a atendimento de
idosos com sequelas neurológicas. Atualmente, estão
em funcionamento o centro de reabilitação, onde
o idoso é atendido na área médica, e o centro de
convivência, onde são oferecidas oficinas diversas.
Tudo isso em prol do bem-estar físico e mental desse
público em questão.

Por Suzameri Rodrigues

No mês de junho, foi finalizada
a instalação desse sistema
fotovoltaico no Lar Harmonia Fabiano de Cristo, beneficiando
com custo reduzido e diversificação energética a realização das
atividades do Centro de Convivência Ildefonso do Espirito Santo
e do Centro de Reabilitação Maria Dolores Segura, bem como o
funcionamento do Lar dos Idosos como um todo.
Importante salientar que esse sistema foi dimensionado em
conjunto com o Laboratório de Energia da Escola Politécnica
da UFBA e executado pela ENERSOL, e servirá também como
laboratório experimental, de forma a contribuir com a educação
dos alunos de engenharia.
De acordo com Márcia Luna, mestranda pela UFBA em
Engenharia Industrial do Laboratório de Energia (LEN) na área
de energia renovável e orientanda do Doutor Ednildo Torres, é
relevante considerar que: “O Lar da FLH registrou um consumo
médio anual de aproximadamente 40.656 kWh e a previsão de
geração média anual do sistema fotovoltaico instalado será da
ordem de 32.255 kWh por ano, o que representa um percentual
de energia gerada pelo sistema em relação ao consumo total de
82%, ou seja, a previsão é de que se pague apenas cerca de 18
a 20% do valor da conta de energia atual”.

Decoração dos apartamentos

Complementando o projeto Lar dos Idosos, estudos
estão sendo feitos para viabilizar a área que
corresponde aos apartamentos que futuramente
podem vir a ser habitados por idosos.
Um grupo foi criado para planejar e preparar os
seis apartamentos que foram construídos e já estão
prontos para essa finalidade, cada um com previsão
de receber 9 idosos, totalizando um público de 54
pessoas com idade mínima de 65 anos. Esse grupo
está responsável por listar tudo que é necessário para
atender as necessidades daqueles que ali venham a
conviver em família.
Dentre os itens a serem adquiridos estão sofás, mesas,
cadeiras, camas, criados-mudos, armários, lençóis,
toalhas, eletrodomésticos, louças, panelas e mais. De
posse dessa relação, um orçamento será preparado
para, então, ser solicitada a sua ajuda, caro leitor, no
intuito de abraçar uma vez mais a nossa Instituição,
que o convida a ser padrinho ou madrinha junto com
outros amigos solidários a essa causa da
Fundação Lar Harmonia.

É possível observar que o número de instalações de sistemas
fotovoltaicos conectados à rede elétrica tem apresentado, nos
últimos anos, um crescimento exponencial, isto devido a fatores
como a redução nos valores na implantação dos sistemas,
aumento do valor da tarifa de energia elétrica, regulamentações
ambientais, dentre outros.
Desta forma, a instalação do sistema fotovoltaico no Lar de
Idosos irá gerar uma energia limpa e com redução de custos
para a Fundação Lar Harmonia, sendo um novo modelo de
geração descentralizada de energia que pode ser seguido pela
sociedade de forma sustentável e renovável.
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