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Harmonia Interior
Muito mais importante do que
qualquer conquista, a paz
interior é o maior bem que
o ser humano pode almejar.
Ela implica o domínio de suas
emoções, o equilíbrio em
sua consciência e a paz em
sua relação com o mundo.
Quando a harmonia interior
é alcançada, o indivíduo
percebe que é possível estar
no mundo atuando em favor
da paz e sem nele projetar
suas próprias contradições e
conflitos internos. A harmonia
interior é um estado de espírito
de extrema importância para
a compreensão do sentido e
significado da vida, permitindo
que o ser humano presenteie
o mundo com a própria
felicidade. Ser proprietário
da harmonia interior é ter
maturidade para conviver bem
com a diversidade, respeitar
as diferenças e agir com
humildade perante o outro.
Conquistar a harmonia interior
se inicia com a aceitação de si
mesmo e o sem o julgamento
moral dos atos alheios.
Adenáuer Novaes
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Conhecendo a Terra do Nunca
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AS MUITAS ATIVIDADES
DO LAR DOS IDOSOS

Edição
Adenáuer Novaes

Por Suzameri Rodrigues

No Lar Harmonia Fabiano de Cristo, unidade da Fundação Lar Harmonia situada
à Rua Deputado Paulo Jackson, n° 110, Piatã, temos o funcionamento de
serviços gratuitos para idosos, com idade igual ou superior a 65 anos e com
renda pessoal de até 2 salários mínimos, prestados pelo Centro de Convivência
Ildefonso do Espírito Santo e pelo Centro de Reabilitação Maria Dolores Segura.
O Centro de Convivência oferece semanalmente uma diversificada programação
de cursos/oficinas e atendimentos médico e psicológico, conforme podemos
visualizar abaixo:
Atendimentos
Acupuntura Auricular
Arteterapia
Dança de salão
Capoeira
Natação
Massagem
Uso do Celular
Reiki
Médica Clínica
Meditação
Psicólogo / Terapia
Oficina de Memória
Informática
Horta
TOTAL

Número
de Idosos
26
10
29
27
10
28
17
12
35
8
29
36
10
23
300

Atendimentos
Nutricionista
Artesanato
Toque Quântico
Violão
Karatequatico
Grupo sobre Luto
Desenho
Dança Contemporânea
Alongamento/ Ginástica
Hidroginástica
Terapia Comunitária
Pilates
Cuidando do Idoso
TOTAL

Número
de Idosos
30
12
16
13
15
13
10
28
54
14
19
28
70
322

No Centro de Reabilitação, temos uma equipe interdisciplinar formada por
profissionais da área de saúde atendendo, preferencialmente, ao idoso que
apresente sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), lesões e tumores
cerebrais ou medulares, Doença de Parkinson ou lesões ortopédicas, segundo
planilha abaixo que apresenta os atendimentos semanais:
Atendimentos
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Neurologia
Hidroterapia
Ortopedia
TOTAL

Quantidade de idosos
68
12
5
15
6
106

Textos
Adenáuer Novaes
Ana Carmen Segura
Suzameri Rodrigues
Tarciana Menezes
Projeto Gráfico
Diego Novaes
Diagramação
Ronald Severo Brito
Impressão
Contraste Editora Gráfica
Tiragem
1.000 exemplares
Rua Deputado Paulo Jackson, 560.
Piatã. Salvador-Bahia-Brasil (71)
3286-7796 www.larharmonia.org.br
atendimento@larharmonia.org.br

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.

Desta forma, o Lar Harmonia Fabiano de Cristo tem ampliado os seus
atendimentos, visando atender ao idoso de forma integral e com qualidade,
além de suprir a grande lacuna assistencial existente no campo da reabilitação/
habilitação neurológica em nossa cidade.

Programação

2018

NOVEMBRO
10.11.2018 (Sábado)
III Festival de Balé da Fundação Lar Harmonia
Horário – 18h
Local - Fundação Lar Harmonia

DEZEMBRO
02.12.2018 (Domingo)
XX Caminhada e Café da Manhã pela Paz
Horário – 7h
Local - Fundação Lar Harmonia

08.12.2018 (Sábado)
XIII Encontro das Religiões
Horário – 19h
Local - Fundação Lar Harmonia
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O VOO DO ESPÍRITO
Por Ana Carmen Segura

A Fundação Lar Harmonia lançará no próximo
dia 22 de novembro sua mais nova obra,
O Voo do Espírito, de Adenáuer Novaes,
dando continuidade ao processo de difundir
conhecimentos à luz do Espiritismo e da
Psicologia.
Há muito, Adenáuer presenteia seu leitor com
livros que abordam temas que ajudam em seu
processo de crescimento espiritual.
Esse novo livro, segundo suas palavras, é “uma
proposta de reflexão para refundir o pensamento
e a abertura de novos entendimentos a respeito
da vida, dos processos existenciais e da
totalidade da qual o ser humano faz parte”.
As ideias contidas em O Voo do Espírito são
fruto da inquietude filosófica do autor, de seus
questionamentos internos. Tais ideias não
têm a finalidade de divergir com o que já é
conhecido e estudado na literatura espírita. Na
verdade, seu objetivo é contextualizar as ideias
antigas, considerando os avanços da ciência e
a realidade na qual estamos inseridos, levandonos, como espíritos que somos, à liberdade de
um voo em busca de nossa transcendência.

O Voo do Espírito oferece um caminho sem

volta a todos que se debruçarem em sua
leitura. Muitas reflexões poderão ser feitas
sobre mediunidade, reencarnação, morte do
personagem, autodeterminação, Deus e a ideia
de Deus, tendências entre outras, de forma a
ampliar a Consciência, pois o Espírito é livre para
voar ao encontro de si mesmo, graças a sua
essência divina.

O evento de lançamento e autógrafos de O Voo
do Espírito acontecerá no dia 22 de novembro,

quinta-feira, às 20h, no Auditório Francisco
Cândido Xavier, na sede da Fundação, e contará
com a palestra do autor. Vamos à leitura dessa
inusitada obra!

Voar é para os pássaros e para
aqueles que sabem construir asas.
O voo do ser humano certamente é
mais ousado do que o dos pássaros e
muito mais transcendente do que seus
horizontes. Prepare-se, a viagem
é significativamente emocionante e
divinamente arriscada,
pois a morada do Espírito é sua
própria liberdade.
O Espírito precisa e deve voar.
Voe sempre!
Adenáuer Novaes
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Seminários 2019
Por Ana Carmen Segura
O ano de 2019 já se avizinha e o calendário de
seminários da Fundação Lar Harmonia já está pronto
e traz novidades, sempre com o objetivo maior de
disseminar ideias e conceitos espirituais e psicológicos.
Nos últimos anos, tem crescido muito o número de
participantes nos seminários. O ser humano tem
vivido uma busca por mais conhecimentos que lhe
proporcionem aprendizado, crescimento e respostas a
questionamentos da alma, acalmando-a.
Para o próximo ano, novos temas serão oferecidos,
somando-se a outros que já fazem parte do calendário
anual, por conta da grande demanda do público
participante. No total, serão dez seminários. No ato da
inscrição, o participante receberá um livro de acordo
com o tema do seminário. Confira a programação:
02.fev
21.abr
26.mai
30.jun
28.jul
25.ago
29.set
27.out
24.nov
15.dez

O Bom da Vida e a Espiritualidade
Os Espíritos dos Século XXI
Mito Pessoal e Destino Humano
Jesus, o Inesquecível Amor
Iluminação da Consciência
Sonhos, Mensagens da Alma
Depressão e Ansiedade: Compreensão e Alívio
Psicologia, Mitologia e Espiritualidade
Psicologia do Espírito
Felicidade sem Culpa

Estes temas são importantes reflexões que levam
àqueles que dos seminários participam a aprofundar
mais os seus estudos, de acordo com seus processos e
com o momento em que vivem.
Venha, participe! Cada seminário é um momento de
você estar com você mesmo!

Festival de Balé 2018

Conhecendo a Terra do Nunca com Peter Pan
Por Tarciana Menezes
A Oficina de Balé oferecida para as crianças da Creche Escola
Teresa Cristina e para a comunidade, em parceria com a Ebateca
Escola de Ballet, tem crescido e se tornado umas das principais
atividades de maior demanda da comunidade, desde que a sua
criação pela Fundação Lar Harmonia.
No final do ano, a Fundação realiza, em sua sede, um Festival
de Balé, no qual os alunos se apresentam para seus familiares e
para a comunidade, o que contribui para a valorização pessoal
de cada um deles.
Nesse contexto, a Oficina de Balé vem avançando e gerando
grande interesse na escola e na comunidade. No primeiro
Festival de Balé, em 2016, tínhamos 64 crianças, dentre elas 10
meninos; no segundo, em 2017, 89 crianças se apresentaram; e,
este ano, participarão do espetáculo 95 crianças, dentre elas 23
meninos.
O tema escolhido para este ano foi Conhecendo a Terra do
Nunca com Peter Pan. Durante o espetáculo, será contada um
pouco da história de Wendy, João e Miguel, que serão guiados
para a Terra do Nunca por Peter Pan e Sininho, bem como as
aventuras que eles viverão nessa visita.
Quando falamos do Festival de Balé, falamos de amor,
solidariedade e gratidão. Para sua realização, contamos com
o envolvimento de muitas pessoas de forma direta e indireta,
desde a confecção dos figurinos dos bailarinos até a participação
dos funcionários da Fundação Lar Harmonia, que muito nos
ajudam nas nossas necessidades diárias.
Desde já, agradecemos a todos que se disponibilizam a nos
ajudar no dia do espetáculo com as crianças; aos professores da
Creche Escola Teresa Cristina que nos ajudam com os ensaios e
no envolvimento das crianças que não irão dançar a confeccionar
acessórios que serão utilizados durante o espetáculo; aos pais
que se comprometem em trazer as crianças para as aulas e os
ensaios que acontecem fora do horário das aulas de balé; aos
bailarinos convidados que se dedicam nas coreografias de forma
voluntária; e às professoras de balé por toda dedicação em
preparar as crianças para sua apresentação. Todos juntos criam
uma rede de apoio intangível em torno do Festival, tornando-o
esplêndido e com um alcance emocional imensurável.
Nos anos anteriores, ao final das apresentações, fomos
abordados por familiares que, emocionados, agradeceram
a oportunidade de seu filho(a) ter participado do evento,
demonstrando entusiasmo e curiosidade em saber como seria o
espetáculo do ano seguinte, visto que o Festival já faz parte do
calendário de eventos da comunidade.
Tudo isso nos traz alegria por saber que a Fundação Lar
Harmonia tem proporcionado crescimento pessoal a cada criança
por ela assistida, bem como a sua família, o que nos leva à busca
de mais atividades que desenvolvam o potencial dessas crianças.

