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Curso Básico de Espiritismo
inicia nova turma

Afetivas nos Dois Lados da Vida"

A
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TURMA SE DESPEDE COM FESTA

Os alunos que concluíram o VIII
Curso Básico de 2006 se despediram em uma linda festa no dia 23

27/08 - Domingo - 9h às 13h
Seminário "As Dimensões

Por Iure Cardoso
s aulas do Curso Básico
de Espiritismo dos
Centros Espíritas
Harmonia (CEH) e do Casa de
Redenção Joanna de Ângelis
(CECRJA) foram iniciadas no dia
05 de agosto, mas os interessados ainda podem se inscrever.
Na aula inaugural, os alunos
assistiram a uma palestra sobre
"O que é Espiritismo", ministrada
pelo psicólogo e escritor
Adenáuer Novaes, na CEH,
Luciano Menezes, coordenador do
curso básico, no CECRJA.
No Centro Espírita Harmonia, as
aulas serão realizadas sempre aos
sábados, das 10h às 12h:30; no
Joanna de Ângelis, acontece das
15h30 às 18h. As inscrições estão
sendo feitas na livraria da
Fundação, com o pagamento da
taxa de R$10,00. Aqueles que
tiverem interesse em adquirir o
livro Conhecendo o Espiritismo, de
Adenáuer Novaes, devem pagar
R$20,00 no ato da inscrição.

Calendário 2006

Kau Mascarenhas
Local: Fundação Lar Harmonia
24/09 - Domingo - 9h às 13h
Seminário "Psicologia e
Espiritualidade"
Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia
29/10 - Domingo - 9h às 13h
de julho. Alunos, familiares, convidados e expositores estavam presentes para assistir a apresentação "O que o Curso Básico modificou em minha vida", por meio de
poemas, poesias, show de mágica,
jazz, blues, mensagens e outros
atrativos.
Os ex-alunos do Curso foram
convidados a participar de outras
atividades oferecidas pelo Centro.
Uma boa oportunidade é o Curso
de Passe, que está sendo realizado, sempre aos sábados, no
Joanna de Angelis, a partir das
15h. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas nas livrarias dos
dois Centros.

Seminário " Desobsessão e
Reforma Íntima"
Djalma Argollo
Local: Fundação Lar Harmonia
26/11 - Domingo - 9h às 13h
Seminário "A Mediunidade e os
Potenciais Psíquicos"
Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia
03/12 - Domingo - 07:30h
Café da Manhã e Caminhada
pela Paz
Local: Fundação Lar Harmonia
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Escola Integral Allan Kardec tem excelente
desempenho no Prova Brasil / MEC
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Núcleo de Promoção Social
atende cerca de 150
pessoas por mês
Pág. 2

Equipe de Psicologia realiza
novos projetos e eventos
a partir de agosto
Pág. 2

Não fique parado: faça um curso, ganhe livros, doe roupas
e una-se a essa rede do bem!
Pág. 4

Obsessão espiritual
Adenáuer Novaes

inguém pode se dizer livre de sofrer algum tipo
de influência espiritual. Acreditando ou não,
sendo ou não espírita, todos estamos sujeitos a ter
atitudes descompassadas e contrárias à própria
vontade. É um fenômeno sutil e insidioso que pode
nos pegar de surpresa. Pensamentos negativos
persistentes, idéias suicidas, sentimentos controvertidos e inadequados, comportamentos que
causam prejuízo funcional, todos fazem parte do
repertório típico do fenômeno da obsessão.
Psicólogo, psiquiatras e pesquisadores de vários

N

campos tentam resolver o problema, mas esbarram
na limitação do saber material. Precisam incluir em
seus estudos as orientações e pesquisas trazidas
por Allan Kardec. Necessitam olhar a vida além dos
limites fisiológicos e das crenças das religiões
arcaicas. O ser humano é um espírito e precisa ser
percebido sob o prisma da imortalidade da alma. A
profilaxia para a obsessão espiritual se encontra na
absorção das leis de Deus, nas experiências cotidianas. Tais leis devem ser compreendidas como
possibilidades de compreensão do sentido e significado da vida. Começar pela lei de amor é uma
garantia de sucesso.
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Promoção Social tem novos projetos
Por Iure Cardoso
Núcleo de Promoção Social
Pólo Assistencial Francisco
de Assis, que funciona na
sede da Fundação Lar Harmonia
(FLH), vêm desenvolvendo ações em
prol da melhoria da qualidade de vida
da população. O Núcleo presta
atendimento diário aos moradores
das comunidades do Alto do
Coqueirinho, Bairro da Paz e Baixa
do Tubo, encaminhando à famílias
aos setores solicitados ou diagnosticados após entrevista realizada com
a assistente social.
Atualmente, o setor de Promoção
Social está com alguns projetos em
andamento, entre eles o Paternidade
Responsável, realizado e parceria
com o Ministério Público (MP). O
objetivo do trabalho é viabilizar
condições para que a criança tenha o
nome do pai na certidão de nascimento. O processo de conquista se
dá por meio de reuniões e audiências
com a equipe de assistentes sociais,
estagiários, promotores e auxiliares,
tanto do MP quanto da FLH.
Há também um grupo de estudantes de Enfermagem da
Universidade Católica de Salvador
(UCSAL) que realiza um trabalho
com os alunos da Creche Escola
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Teresa Cristina, para melhorar as
condições de saúde dessas crianças
através de medidas preventivas e
sanitárias como orientação e vaci-

nação, verminose e acompanhamento de peso e altura. Outra ação
que se destaca é o programa de
entrega de cestas básicas a 50
famílias em situações
de risco social.
Além das reuniões,
palestras e dinâmicas,
o atendimento integral
se dá também por
meio da prestação de
assistência oferecida
pelos núcleos da
Fundação. Para a
assistente social da
Fundação Lar
Harmonia, Maria
Eugênia Neves, as dificuldades enfrentadas
pelo Núcleo são as
mesmas propostas aos
outros setores da FLH.
"Por se tratar de uma
entidade sem fins
lucrativos, a Fundação
depende sempre de
doações", diz. O Pólo
Assistencial Francisco
de Assis atende cerca
de 150 pessoas por
mês. Os interessados
em contribuir como trabalho devem ligar para
(71) 3286-7796.

Núcleo de Psicologia realiza eventos
Por Kátia Silvany
epois do êxito do 1º Café
Temático, realizado em maio, o
Núcleo de Psicologia prepara um novo
evento, que terá como palestrante o
psicólogo Adenáuer Novaes, diretor da
Fundação, que abordará o tema
Psicologia e Espiritualidade na Prática
Clínica. A atividade será realizada no
dia 19 de agosto, às 19h30, na sede
da Fundação Lar Harmonia. Cada participante do Núcleo pode levar um
convidado.
Outra atividade agendada para
este mês é uma caminhada pela comunidade vizinha à FLH (Baixa do
Tubo e Alto do Coqueirinho), com o
objetivo de conhecer mais de perto
seus moradores e a sua realidade. A
visita está programada para o dia 25
de agosto, às 16h30, após reunião
de supervisão do Núcleo de
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Psicologia, coordenado pela psicóloga Lucy Regis Lins.
Paralelo a essas ações, o grupo de
voluntários que compõe o Núcleo continua a todo vapor, dando assistência à
população atendida pela FLH, que não
tem condições para pagar um tratamento psicológico, realizando atendimento tanto individual como de Terapia
de Família, Casal e em Grupos.
A equipe atende crianças, adolescentes, adultos e idosos, na própria
Fundação, entre segunda e sexta,
das 8h às 12h e 14h as 21h, e também aos sábados, de 8h às 12h. Os
interessados devem entrar em contato com a recepcionista Alessandra,
na Fundação, ou pelo telefone (71)
3286-7796 - Ramal 120, para marcação da triagem que acontece de
segunda a quinta, pela tarde, e
sexta, pela manhã.
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Avaliação do MEC comprova qualidade de
ensino da Escola Integral Allan Kardec
Por José Ribeiro
Prova Brasil, realizada pelo
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), autarquia do
Ministério da Educação (MEC), comprovou a qualidade de ensino da
Escola Integral Allan Kardec (EIAK),
projeto da Fundação Lar Harmonia,
que funcionou até 2005, em parceria
com a prefeitura de Salvador.
Abarcando conhecimentos de
Língua Portuguesa (com foco em
leitura) e Matemática, a Prova Brasil
foi realizada em 5.398 municípios de
todas as unidades da Federação,
avaliando 3.306.378 alunos, entre a
4ª e 8ª séries do ensino fundamental, distribuídos em 122.463 turmas
de 40.920 escolas públicas urbanas
com mais de 30 alunos matriculados
na série avaliada.
A EIAK obteve um desempenho
bastante favorável, apresentando
níveis de rendimento médio dos
alunos acima das médias das escolas de Salvador. Em Língua
Portuguesa, a média da EIAK foi de
172,59 e se situou tanto acima da
média do conjunto das escolas de
Salvador (166,09), quanto daquelas
exclusivamente municipais (164,35).
Já na avaliação de matemática, o
desempenho foi ainda mais favorável: enquanto a média da EIAK foi
de 184,01, a média do conjunto das
escolas de Salvador foi de 171,54 e
daquelas somente municipais não
passou de 170,52. Tal desempenho
em matemática é ainda mais
expressivo quando comparado com
a média estadual (168,78) e
nacional (179,98).
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DE PORTAS FECHADAS

A EIAK foi fechada pela prefeitura quando a FLH propôs à
Secretaria Municipal de Educação
que assumisse as despesas da
instituição em 2006, as quais eram
mantidas pela Fundação. No final
do ano passado, em época de
matrícula, o nome da escola já não
constava na lista de estabelecimentos da Secretaria e cerca de 100
crianças ficaram sem matrícula devido a alegações frágeis de que não
havia demanda para ocupar o

número de vagas oferecidas.
A Escola promovia gratuitamente
à criança em situação de risco
social o ensino fundamental e
reforço escolar em tempo integral.
A filosofia do ensino na
EIAK se fundamentava
na visão do ser humano
como responsável pelo
seu processo de transformação, despertandolhe o espírito crítico e
sua integração efetiva
na sociedade. Também
de forma gratuita, a
criança recebia material
escolar, fardamento,
transporte, alimentação
e, tanto ela quanto sua
família, recebiam
assistência médica, odontológica e
psicológica. Tal filosofia de ensino,
juntamente com a atenção integrada à criança e ao seu entorno
familiar, vinha refletindo positivamente no processo de aprendizagem e desempenho escolar, conforme ratifica a avaliação do MEC.
Até o ano passado, a EIAK era

administrada mediante convênio
com a Secretaria Municipal de
Educação que, infelizmente, não
renovou a parceria para o ano de
2006. Atualmente, a Fundação Lar

Harmonia negocia um convênio
com a Secretaria Estadual de
Educação para o funcionamento da
Escola, com quatro turmas, da 5ª a
8ª série, em um dos turnos, para
receber os alunos egressos da
Creche Escola Teresa Cristina, que
hoje atende cerca de 300 crianças,
do ensino infantil à 4ª série.

Ex-diretora lamenta fechamento da EIAK
Eu ainda tenho esperança que
ela volte a funcionar", declarou
Cláudia Pereira ao falar sobre a
Escola Integrada Allan Kardec
(EIAK), da qual era diretora até
2005. Ela lamenta o fechamento
da escola, que atendia crianças
da 1ª a 4ª séries, que foram
transferidas para Creche Escola
Teresa Cristina, na sede da
Fundação Lar Harmonia (FLH), e

"

escolas circunvizinhas.
A qualidade dos profissionais, a
estrutura da escola e o desempenho dos alunos sempre foram
motivos de orgulho para Cláudia.
"A gente buscava chamar à
atenção para a importância do
estudo e recebia uma resposta
muito boa daquele estímulo inicial,
mas os problemas familiares interferiam no aprendizado", disse.
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