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Amorosidade
A maioria das pessoas
deseja amar e ter um
amor, mas esquece de
agir com amorosidade.
Confunde a necessidade
de ter uma companhia com
a qual pretende viver com
a capacidade de sentir
o amor. Amorosidade
é o desejo permanente
de contato amistoso e
fraternal com o outro,
independentemente de
quem seja ou do que
ele queira. É o uso da
capacidade afetiva pessoal
sem erotização ou outros
interesses de obter
benefícios. O ser humano
precisa de amor, mas muito
mais de desenvolver a
habilidade da amorosidade.
Em nossa vida cotidiana,
bem como nas atividades
laborais, sejamos pessoas
que praticam oamor,
utilizando a amorosidade já
integrada à personalidade.
Adenáuer Novaes

• Mutirões de Saúde
na Fundação
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• Doações para o
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Mutirões de Saúde na Fundação
Lar Harmonia em Novembro
Por Sheldon P. de Menezes

No mês de novembro, o Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo
(AMEB), da Fundação Lar Harmonia
(FLH), estará organizando dois
importantes mutirões na área
médica: o de Próstata e o de
Glaucoma e Catarata.

vem acontecendo há alguns anos
na FLH, celebrando o Novembro
Azul, mês destinado à divulgação
da importância dos cuidados com
a saúde do homem, focando,
principalmente, no diagnóstico
precoce do câncer de próstata.

O Mutirão de Glaucoma e Catarata
ocorrerá no dia 03 de novembro,
com o atendimento a 300 pessoas.
Os casos diagnosticados serão
encaminhados para cirurgia ou para
outro tratamento específico.

O câncer de próstata atinge 68 mil
pessoas por ano no Brasil, levando
a óbito em torno de 15 mil homens.
Trata-se de uma doença que pode
ser diagnosticada precocemente e
o indivíduo alcançar a cura.

Segundo dados estatísticos, 1/3
dos brasileiros acima de 16 anos
nunca foram ao oftalmologista. Isso
ainda é mais grave quando se sabe
que o glaucoma é a principal causa
de cegueira irreversível do mundo.
No Brasil, 1 milhão de pessoas
acima dos 40 anos sofrem com
essa doença. No que diz respeito
à catarata, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) informa que ela é
responsável por 51% dos casos de
cegueira no mundo. Nesse caso,
trata-se de uma patologia que pode
ser corrigida, recuperando-se a
visão. No Brasil, são realizadas
cerca de 600 cirurgias para sua
correção anualmente.

Durante o mutirão, serão
disponibilizadas 200 vagas para
atendimento aos homens acima de
45 anos, quando eles passarão por
uma consulta com uma equipe de
urologistas e oncologistas, sendo
feito também o exame do PSA
em parceria com o Laboratório
LPC. Os casos suspeitos serão
encaminhados ao CICAN, Centro
Estadual de Oncologia. Os casos
confirmados de câncer em estágio
inicial serão encaminhados para
cirurgia no Hospital das Clínicas.
Nesse evento, estarão conosco
também a Sociedade Brasileira
de Urologia (SBU-BA), Secção
Bahia, e a Sociedade Brasileira
de Oncologia Clínica (SBOC-BA),
Secção Bahia.

No dia 09 de novembro, ocorrerá
o Mutirão de Próstata, como já
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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.

NOVEMBRO
23.11.2019. Sábado. 18h
Festival de Ballet

DEZEMBRO
01.12.2019. Domingo. 7h
21ª Caminhada e Café da Manhã

24.11.2019. Domingo. 9 às 13h
9º Seminário:
Psicologia do Espírito

15.12.2019. Domingo. 9 às 13h
10º Seminário:
Felicidade sem Culpa
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O Ballet da Fundação Lar Harmonia
Por Tarciana Menezes

O Ballet Harmonia é uma das importantes oficinas
que a Fundação Lar Harmonia oferece às crianças da
Escola Municipal Teresa Cristina e das comunidades
por ela assistidas, em parceria com a Ebateca-Costa
Verde há 13 anos. As aulas de ballet têm o objetivo
de proporcionar a essas crianças uma vivência
no mundo das artes e o aprendizado de que, com
disciplina e persistência, todos os seus sonhos
podem ser realizados.
Nesses anos de trabalho contínuo, mais de mil
crianças entre 5 e 16 anos cursaram a Oficina de
Ballet. No presente ano de 2019, nosso público é de
100 alunos, dentre os quais meninos, crianças com
deficiência visual e outras com Síndrome de Down.
Nos últimos anos, sentimos a necessidade de
mostrar aos familiares desses alunos, a sua
comunidade e, porque não, a eles próprios, do que
são capazes. Assim, criamos o Festival de Ballet
Harmonia e, este ano, apresentaremos nosso quarto
espetáculo. É interessante e importante relatar que, a
cada ano, tem-se notado um aumento na expectativa
das crianças, dos familiares e da comunidade em
assistir nosso espetáculo.
Este ano, nosso tema será “Descobrindo o
Circo”, com a história de uma criança que terá

seu primeiro encontro com o circo e será guiada
por uma bailarina, que mostrará a ela quais
personagens compõem o mágico mundo do circo:
os apresentadores, o mágico, as palhacinhas, as
equilibristas, as malabaristas, as bailarinas, as
bonecas, as vendedoras de balões e as crianças.
No dia 23 de novembro, às 18h, nossas crianças
serão as estrelas. Seus responsáveis as deixarão na
Fundação e retornarão no horário da apresentação.
Enquanto isso, elas farão um lanche para, em
seguida, se prepararem para o espetáculo em si,
fazendo penteado, maquiagem e vestindo o figurino.
Todas as atenções serão direcionadas a essas
pequenas estrelas.
Para tornar esse espetáculo possível e realizar esse
dia de príncipes e princesas contamos com o apoio
de muitos voluntários que nos ajudam com doações
em dinheiro ou mesmo com o seu tempo durante
todo o ano ou, pontualmente, no dia do festival.
É graças a esse apoio e empenho amoroso que
conseguiremos apresentar um espetáculo bonito que
encantará a todos.
Quer se doar e receber muito amor de volta? Venha
ser um de nossos voluntários, nossas crianças
agradecem.

Doações para o Lar de Idosos
Por Ana Carmen Segura
O Lar de Idosos, parte integrante
do Lar Harmonia Fabiano de Cristo,
projeto da Fundação Lar Harmonia,
está em processo de decoração de
seus 6 apartamentos, de forma a
serem usados por 54 idosos.
Nesse momento, há um movimento
voltado a doações de alguns itens
que irão equipar as cozinhas e as
áreas de serviço, em parceria com a
Universidade Livre do Espírito (ULE),
que está promovendo uma gincana
junto a seus alunos. Alguns desses

produtos já foram entregues à
coordenação geral do Lar Harmonia
Fabiano de Cristo, quais sejam: 6
micro-ondas, 6 espremedores de
frutas, 6 faqueiros de 91 peças, 6
liquidificadores e 3 máquinas de
lavar. Outros produtos estão em
processo de entrega: 2 geladeiras,
1 fogão e 6 batedeiras.
Muitos itens mais foram listados
para equipar cada apartamento
para atender às necessidades de
seus usuários.

Quer fazer parte desse momento
especial? Entre em contato com
Suzameri Rodrigues (suzameri@
larharmonia.org.br) ou Ana Carmen
Segura (editora@larharmonia.org.br)
e abrace a Fundação Lar Harmonia
em mais um de seus projetos,
que visam sempre atender às
comunidades por ela assistidas. Um
abraço fraterno!
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ENTREVISTA

PSICOLOGIA, MITOLOGIA E
ESPIRITUALIDADE
Por Ana Carmen Segura

A Fundação Lar Harmonia realizará no próximo dia 27, das 9 às 13h, o seminário Psicologia,
Mitologia e Espiritualidade, com Adenáuer Novaes. Este é um tema novo e se baseia em seu
livro “Psicologia, Mitologia e Espiritualidade”, recém lançado. Veja o programa desse seminário:
Psicologia e Espiritualidade, Mitologia e Espiritualidade, Arquitetura da Mente, Vida e Autodesignação
e Psicologia do Espírito. Conversamos um pouco com Adenáuer sobre esses subtemas.
JH – Que relação você faz entre a Psicologia, a
Mitologia e a Espiritualidade?
AN – São distintos conhecimentos que têm pontos
de convergência. A Espiritualidade contempla a
imortalidade e individualidade do Espírito, cuja existência
se torna operacional pela utilização do aparelho psíquico
ou mente. A mente pode ser melhor compreendida
pelo estudo da Mitologia, sobretudo apresentando um
melhor entendimento sobre o comportamento coletivo. A
Psicologia, por sua vez, oferece uma ampla percepção a
respeito da mente e do comportamento humano.

JH – Em seu livro, tema desse seminário, você diz que
“A mente é um complexo aparelho por onde todos
os acontecimentos objetivos e subjetivos transitam e
são processados, a serviço do Espírito.”. Em linhas
gerais, o que você pode nos falar sobre a estrutura e
arquitetura da mente?
AN – A mente humana é um complexo aparelho no qual
a vontade do Espírito é processada e direcionada para
as experiências da vida. Nela existem estruturas que
determinam protocolos e rotinas que direcionam o pensar,
o sentir e o agir do ser humano, cujo funcionamento
independe da vontade consciente.

JH – De que forma a Psicologia e a Mitologia
podem nos ajudar em nossa conscientização da
imortalidade do Espírito?
AN – Os estudos da Psicologia e da Mitologia têm muito
a ganhar com os conceitos do Espiritismo. Por outro
lado, ambas, com os conhecimentos que apresentam
sobre a mente humana e sobre o comportamento,
contribuem para o estabelecimento das diferenças entre
os fenômenos psicológicos e os mediúnicos.

JH – Em nosso processo de viver a vida, como se dá a
construção da nossa autodesignação?
AN – Nossa autodesignação decorre do amadurecimento
do Espírito, que passa a assumir total responsabilidade
pelos seus atos e escolhas, descobre sua Designação
Pessoal e pauta sua vida sempre atuando consoante esta
disposição.

O que há de comum entre a Psicologia, a Mitologia
e a Espiritualidade, além do sujeito, com sua
singularidade, que constrói a história, é a mente
humana com sua complexidade crescente.

JH – Qual a finalidade maior de analisar o ser humano
segundo a Psicologia do Espírito?
AN – A finalidade é oferecer ao ser humano uma análise de
si mesmo de acordo com sua condição de Espírito imortal,
ampliação da sua consciência para horizontes mais largos,
os quais ultrapassam os atuais limites das escolas da
Psicologia.

(Adenáuer Novaes, em Psicologia, Mitologia e Espiritualidade)

