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Trabalho
Viver é sentir a vida
como um grande e
maravilhoso presente.
Independentemente
de como se vive, das
circunstâncias que
envolvem a saúde, o
dinheiro e a vida social,
você sempre manterá
sua integridade psíquica,
portanto, nunca deixará
de ser uma pessoa
humana, um Espírito.
Considere fundamental a
aquisição da consciência
de sua imortalidade para
que sua vida se realize.
Para tanto, trabalhe no
sentido de construir uma
personalidade ótima e
capaz de oferecer ao
mundo o melhor de si
para que todos sejam
beneficiados. Nunca
deixe de trabalhar para
integrar, a cada dia, mais
e melhores habilidades
evolutivas.
Adenáuer Novaes
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Em Harmonia com a Vida
21ª Caminhada pela Paz

Por Equipe de Eventos da Fundação Lar Harmonia
Está chegando a nossa Caminhada pela Paz
e Café da Manhã, um evento que a Fundação Lar
Harmonia realiza desde 1998. De uma energia
contagiante, reúne mais de 300 pessoas, entre
adultos e crianças, numa caminhada vibrante pela
orla de Salvador, com o objetivo maior de disseminar
uma mensagem de paz e harmonia em clima de
muita alegria e integração.
A Caminhada apresenta, este ano, o tema “Em
Harmonia com a Vida” e acontecerá no dia 1º de
dezembro, domingo. Sairemos do Centro Espírita
Casa de Redenção Joanna de Ângelis, às 7 horas,
após um momento de meditação e de alongamento,
com destino à sede da Fundação Lar Harmonia,
onde a equipe de eventos estará esperando os
participantes para, juntos, saborearem um lauto café

da manhã em clima de confraternização, alegria,
paz, harmonia.
Este evento conta com o apoio de
importantes parceiros como Indiana Veículos,
Santa Emília Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Soft Laundry Lavanderia, BR Incorp
Desenvolvimento Imobiliário, Tráfit, Lojas
Guaibim, Santa Beleza, Avigran e Beach Stop,
que abraçaram a ideia, e Nova Café que,
além de incentivadora, é responsável pela
maravilhosa criação da arte das camisas e do
material publicitário.
Vamos? Adquira seu kit-Caminhada
(camisa, sacola e boné) na sede da Fundação
Lar Harmonia, no valor de R$60,00, e faça parte
da Família Harmonia.

A paz no dia a dia
Por Eduardo Dantas

Se a paz é uma bandeira, ela pode ter muitas
cores. Ela não tem uma cor só, porque não é um
movimento externo, imposto, criado pelo coletivo,
mas uma aquisição de uma certa condição
individual, de uma certa disposição interior. A paz
pode ser uma bandeira branca, como se representa
e imagina, mas pode ser uma bandeira de outra
e de muitas outras cores, porque ela se tece
pela subjetividade de quem encontrou um modo
saudável de lidar com as questões da existência.
As cores da paz são tecidas e enredadas em
uma bandeira que se coloca a cada um como
possibilidade de dar sentido a seus processos,
mesmo os mais delicados, os mais difíceis. Nesse
sentido, além de pensarmos a paz como um
símbolo externo ou como uma motivação para letras
de músicas e poemas, podemos tomar tal valor
como uma atitude a se viver cotidianamente no
sentido de ser uma conquista de quem está atuando
no mundo como quem alcançou a propriedade de
sua história e uma disposição para viver, mesmo na
imanência imediata do personagem que encarna, as
potencialidades do Espírito que – se vê e – é.
O convite a viver a paz, como uma atitude que
se toma no dia a dia, é um convite a transcender o
que parece ser caos, o que parece ser desordem

ou desequilíbrio. Estar em paz, viver em paz,
ser de paz ou ter paz são motivações que se
realizam concretamente quando enxergamos a
realidade exterior por uma perspectiva de quem
faz uma conexão tão profunda e direta com o
Criador que interpreta todos os sentidos do viver
pela ótica de quem tem autoconsciência de ser
imortal.
A paz não é uma meta a se alcançar ou
um “ali” a perseguir, mas um “agora” a se
experimentar por uma condição de quem
transcende as realidades – sem negá-las –,
colocando-as sempre em uma hierarquia que as
subordine aos sentidos de ser Espírito e de se
autodeterminar.
A paz não se tece, então, dos fios que
saem de fora para dentro, mas no inverso, de
dentro para fora. Deste dentro, a paz se irradia
como forma de dar sentido aos processos pelos
quais passamos, não apenas desejando nos
afastar dos convites exigentes que a vida nos
traz, mas estar neles como quem consegue
irradiar de si as possibilidades de transformar –
se não a realidade – as formas de concebê-la.
Que construamos esta paz, interna, particular,
inquieta, subjetiva. E que esta paz seja nossa
chave para ler as realidades que se apresentam
a nós a cada dia, como atitude cotidiana.
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Programação

2019

NOVEMBRO
23.11.2019. Sábado. 18h
Festival de Ballet
24.11.2019. Domingo. 9 às 13h
9º Seminário:
Psicologia do Espírito
DEZEMBRO
01.12.2019. Domingo. 7h
21ª Caminhada e Café da Manhã
15.12.2019. Domingo. 9 às 13h
10º Seminário:
Felicidade sem Culpa
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ENTREVISTA

Psicologia do Espírito
Por Ana Carmen Segura

O mês de novembro nos traz o penúltimo seminário da Fundação Lar Harmonia no ano de 2019,
Psicologia do Espírito, quando refletiremos sobre Perispírito e suas funções psíquicas; Cérebro,
Mente e Espírito; Psicopatologia e doenças mentais; Individualidade e Personalidade; e Psicoterapia do
Espírito. Neste seminário, que acontecerá no dia 24, das 9 às 13h, Adenáuer Novaes e Núbia Gurgel
nos conduzirão nessas importantes reflexões. Aqui, Núbia nos fala um pouco sobre o tema central.
JH – Núbia, como você define “perispírito”?
NG – Como uma estrutura acessória que pode estar ligada
ao corpo físico ou não e que agrega, além do aspecto
energético (o mais conhecido e discutido), uma complexa
estrutura psíquica.
JH – Quais as funções psíquicas relacionadas ao
perispírito podemos destacar?
NG – Podemos relacionar diferentes classificações
de acordo com o parâmetro do observador, mas de
forma geral destacam-se as de captação da realidade,
a de decodificação e filtragem dessas informações, a
de armazenagem e conexão emocional, a função de
comunicação e a de condensação dessas experiências.
JH – Segundo Adenáuer Novaes, autor do livro
Psicologia do Espírito, “O pensamento parece, às
vezes, ocorrer como uma fala dentro do cérebro, porém
ele é uma emanação ou expressão do espírito, o qual,
utilizando-se da sutil energia do perispírito, faz surgir.”.
Nesse contexto, como se dá a construção do ego?
NG – O ego aparece como uma representação do Espírito
no mundo externo, sua manifestação de identidade e,
enquanto função, decorre também da necessidade de
organizar o grande fluxo de pensamentos que surgem.
Podemos compará-lo a uma espécie de gerente da psiquê.
JH – Qual a importância da energia psíquica no
desenvolvimento integral da personalidade do espírito,
considerando a realização do seu mundo interno num
mundo externo?
NG – A energia psíquica está relacionada a tudo que move
o Espírito, que alimenta a mente. É importante perceber e
identificar esses aspectos mobilizadores e agir no mundo
externo em coerência e em harmonia com o mundo interno.

JH – Como analisar um caso de enfermidade, seja ela
qual for, em termos de corpo e mente?
NG – É importante não generalizar, adotando as ações
para o cuidar do corpo e as ações para o cuidado com a
mente, de forma complementar. É necessário escuta e
diálogo interno, coerência.
JH – Considerando a psicoterapia, como ajudar o
Espírito em seu processo de autoconhecimento e,
consequentemente, de autotransformação?
NG – Aprender a ver em si próprio suas forças e
vulnerabilidades e o desenvolvimento da habilidade de
fazer escolhas adequadas e melhores, saindo da tutela
de guias e mentores, são passos importantes. Outro
importante e decisivo passo é a autodeterminação de ser
quem você é e de construir quem você quer ser. Mas,
mesmo que se implementem estes movimentos, se eles
ocorrerem apenas na perspectiva do personagem da
atual encarnação, terá efeito limitado. O maior passo, a
grande virada é a percepção de ser Espírito. Esta, sim, é
a verdadeira revolução e o maior processo de atualização
psíquica que pode ocorrer.
Há um limite do saber para o ser humano. Sua estrutura
psíquica lhe impõe condicionantes. É necessário que se
proceda a reestruturação de seus modos de concepção e
apreensão da realidade para que ele alcance novo nível de
conhecimento, na Terra ou fora dela. Não basta saber ou
aprender intelectualmente. As experiências devem ser vividas e
internalizadas a cada momento. O perispírito exerce influência
decisiva nesse processo. É ele o psiquismo do Espírito.
(Adenáuer Novaes, em Psicologia do Espírito)
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A disposição no dia a dia

A leveza no dia a dia

O Criador nos fez livres e, à medida que saímos dos
estágios iniciais da evolução, vamos nos dando conta
dessa liberdade. A consciência do livre-arbítrio nos traz uma
nova fase de compreensão do Espírito imortal que somos,
responsáveis por nossa própria existência, senhores do
nosso próprio destino.
Cada encarnação traz uma infinidade de oportunidades
de realizações, de possibilidades, que devem ser
aproveitadas ao máximo em nosso próprio benefício e da
sociedade. Reencarnamos inúmeras vezes e, a cada vida,
trazemos uma quantidade de energia vital, que deve estar
alinhada com a disposição de viver, de forma a aproveitá-la
ao máximo.
A disposição no dia a dia é uma energia fundamental
de viver que vem de forma consciente ou não, como a
percepção de todo o universo que se descortina em nossas
mãos.
Por vezes, o desânimo abate o indivíduo, fruto de uma
doença, uma dor, um infortúnio, uma perda. Mas é preciso a
consciência de que não somos vítimas da vida ou de Deus.
Não adianta personalizar os acontecimentos, buscando
responsáveis ou culpados em algo externo. Muitos são os
possíveis agentes do que nos sucede, porém somos nós
os artífices da nossa vida. Nós somos fruto das nossas
semeaduras e das nossas necessidades de evolução. Tudo
concorre para um aprendizado constante por mais doloroso
que nos pareça o processo. A vitimização e a culpa tendem
a nos levar à inércia e ao desânimo.
Quando tomamos consciência disso, assumimos a
responsabilidade do que nos envolve e compreendemos
que tudo está concorrendo para nosso progresso. Saímos
do lugar de vítimas e passamos a atuar como agente da
nossa vida, da nossa felicidade, sem atrair culpa para nós
mesmos e com a certeza de que somos espíritos imortais,
feitos simples e ignorantes, em processo de evolução, que é
a resultante do acúmulo de habilidades e competências.
Cada amanhecer deve nos encontrar estimulados a
concretizar nossos sonhos, desejos e projetos, sempre
em sintonia íntima com o Criador. Essa é a fundamental
disposição no dia a dia.
Como nos trouxe o compositor Gonzaguinha: “Nunca se
entregue, nasça sempre com as manhãs...Deixe a luz do sol
brilhar no céu do seu olhar! Fé na vida, fé no homem, fé no
que virá! Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá
fazer o que será.”

Jesus, na parábola da Estranha Moral,
nos esclarece sobre a necessidade de nos
referenciarmos em nós mesmos, apartando-nos
da dependência da anuência dos pais, cônjuges
ou filhos, para darmos seguimento à nossa
jornada na autodeterminação, perseverança e
reflexão sobre os nossos atos. Sermos espíritos
imortais, herdeiros de nós mesmos, nos chama à
responsabilidade de lidar com as consequências
de nossos atos, de dissolver a ideia de culpa e
castigo, que é fundamental, pois o que atraímos
são situações relacionadas à necessidade de
aprendizado. A dor e o castigo não transformam
ninguém, pois o que importa é o que fazemos a
partir do que recebemos da vida, afinal não há um
Deus cobrador, mas o Criador que nos propicia
tantas reencarnações quantas forem necessárias
para ascendermos da simplicidade e ignorância à
sabedoria através das experiências vivenciadas.
A cobrança fundamentada nas expectativas
dos familiares, da sociedade e culturais pode
levar a pessoa a minar sua autoestima, a “pisar”
nas outras para se sentir maior, a mergulhar nos
vales da depressão ou numa ansiedade insana,
querendo o controle sobre tudo e todos. Impor
exigências quanto ao comportamento do outro
reforça a cobrança e o processo de culpa sobre
si; é preciso ter leveza e assumir-se como se é, e
não apenas servindo às expectativas alheias.
Valorizar a vida é se permitir senti-la com
inteireza e tranquilidade, estando em paz. Para
isso, ter leveza é essencial, pois nos auxilia
a enxergarmos nos erros oportunidades de
aprendizado, trazendo paz à consciência e
satisfação pelos desafios superados, libertandonos de julgamentos morais sobre as ações do
cotidiano e dando espaço à singularidade de
cada pessoa. Assim agindo, permitimo-nos viver
sem exigências quanto ao outro, mas lidando de
forma a construir a felicidade a partir dos nossos
próprios passos, tendo leveza para acolhermos a
nós mesmos, impulsionando-nos de forma a por
a vida a serviço do “si mesmo”, o Espírito imortal
que somos. Para tanto, leveza no dia a dia é
imprescindível.

Por Sheldon P. Menezes

Por Fernando Santos

