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Calendário 2006
10/06 - Sábado - 19h
Encontro Junino
Local: Fundação Lar Harmonia
30/07 - Domingo - 9h às 13h

Encontro junino aquece
o frio de Salvador
Por Iure Cardoso
alta pouco para o São João.
Mas, os trabalhadores da
Fundação Lar Harmonia e do
Centro Espírita Casa de Redenção
Joanna de Angelis já podem curtir os
festejos juninos. Está tudo pronto
para 6ª edição da Festa Junina, que
acontece sábado, dia 10 de junho, a
partir das 20h. Cerca de dez voluntários disponibilizaram tempo e muita
boa vontade para a organização o
grande arraial.
Como de praxe, comidas típicas
como bolo, milho e mingau serão
vendidas nas barracas, além das
brincadeiras da dança do limão, da
maçã, apresentação de uma
quadrilha improvisada e a ornamentação de uma fogueira, que prometem animar o público presente. Será
formado também um júri para eleger
a rainha e a princesa do milho. A
participação da Banda Embalos.Com
está garantida. Nos últimos cinco
anos, a festa se tornou tradição dentre todos os projetos da FLH.
A calça remendada, o vestido de
chita e o chapéu de palha serão
opcionais. De acordo com Maria
Cecília Alvarenga, uma das organi-
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zadoras do evento, tudo vai acontecer conforme a vontade das pessoas. "A idéia principal é que elas
brinquem e dancem forró", diz.
A festa, que tem como intuito promover uma confraternização interna
entre os trabalhadores voluntários,
freqüentadores dos Centros, familiares e amigos, irá disponibilizar 250
ingressos no valor de R$ 5,00 cada,
que estarão à venda até o dia do
evento. O dinheiro arrecadado será
destinado para os projetos da
Fundação.
Os fogos de artifício também não
poderiam ficar de fora. Traques
"menos agressivos" foram doados
para a diversão das crianças. E em
caso de indesejados acidentes, a
comissão organizadora conta com a
colaboração de alguns trabalhadores
médicos e com um posto de saúde
interno para a prestação dos
primeiros socorros.
"As expectativas são boas.
Comprando coisas, trabalhando na
arrumação das barracas, doando alimentos; todos podem colaborar de
alguma forma para que outras pessoas também tenham dias felizes",
concluiu Cecília.

Seminário "Transtornos
Psíquicos e Obsessão"
Adenáuer Novaes
Local: Fundação Lar Harmonia
27/08 - Domingo - 9h às 13h
Seminário "As Dimensões
Afetivas nos Dois Lados da Vida"
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
Seminário " Desobsessão e
Reforma Íntima"
Djalma Argollo
Local: Fundação Lar Harmonia
26/11 - Domingo - 9h às 13h

Núcleo Jurídico realiza novos encontros
Núcleo Jurídico e de Cidadania
Maria Terezinha Ferraz Freire
de Novaes realizou mais um encontro no último dia 03 de junho, às
19h, na sede da Fundação Lar
Harmonia. Desta vez o debate tratou
do tema: "Processo de Interrupção
de Gravidez de Feto com
Anencefalia: Análise Jurídica e
Espiritual", um caso jurídico analisado por diversas abordagens e o
olhar Espírita.
Participaram do encontro o
psicólogo, escritor e palestrante
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espírita, Adenáuer Novaes; a
Promotora de Justiça, Aurivana
Curvelo de Jesus Braga; o médico,
Conselheiro do CREMEB - Conselho
Regional de Medicina, Carlito Lopes
Nascimento Sobrinho; a Juíza do
Trabalho e Delegada da Associação
Brasileira de Magistrados Espíritas Bahia - ABRAME, Rosimeire Lopes
Fernandes, entre outros. Os interessados em mais informações
sobre os próximos encontros devem
entrar em contato através do telefone (71) 3286-7796.

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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A Educação e a Violência
Adenáuer Novaes

or mais que o estado aparelhe melhor os organismos de repressão ao crime, por mais que o sistema prisional se aprimore e a Justiça adote penas
mais duras contra a criminalidade, o problema não
será resolvido definitivamente. A criminalidade é fruto
da ignorância humana. Apenas investimentos
maciços em educação de base serão capazes de
erradicar o problema. O combate à violência deve
começar pelo aumento do número de escolas, pela
melhor remuneração aos professores, pela reformulação dos currículos escolares e pela retirada das cri-
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anças das ruas. À semelhança do tráfico de drogas
no Rio, que se pretende combater invadindo os morros, esquecendo-se que a demanda é o maior problema, a violência é fruto do ser humano que ainda
se coloca como lobo de outro ser humano. Não
somente os marginais são violentos. Somos todos
violentos quando adotamos o egoísmo como regra
de conduta e o descaso à miséria social que nos
rodeia. Deveríamos fazer um mutirão de combate ao
orgulho e ao egoísmo de que todos somos portadores. Devemos começar pela reavaliação de nossa
conduta dentro do ambiente doméstico, no qual nada
se esconde nem se camuflam sentimentos.
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Novidades no Centro Espírita Joanna de Ângelis
Por Luciana Rebouças
Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Angelis
(CECRJA) ampliou o seu
leque de atividades e eventos. Em
parceria com as casas espíritas
Caminho da Paz (Cencapaz) e o Lar
Espírita Francisco de Assis (Lefa),
promoveu o Encontro com a Cultura
Espírita, no último dia 09 de junho,
às 20h. A proposta do encontro era
discutir a idéia de humanização na
casa espírita e repensar questões
como o afeto, o amor e o respeito.
Os trabalhadores dos três centros foram convidados a participar
da atividade, que, até o final do
ano, terá mais duas edições, e será
realizada em parceria com a
Federação Espírita da Bahia. "O
objetivo do Encontro é possibilitar
aos participantes discutir o
espiritismo de uma maneira mais
aberta", explica Luciano Menezes,
coordenador do evento e presidente
do Joanna de Ângelis.
Os três representantes dos
Centros fizeram uma breve introdução à atividade e discutiram também questões relativas ao livro
Laços de Afeto: Caminhos do Amor
na Convivência, de Ermance Dufau
e Wanderley S. Oliveira. A publi-
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cação trata da importância do afeto
nos relacionamentos para o crescimento espiritual.

GRUPOS DE ESTUDOS

Mais as novidades não acabam
por aí. O CECRJA também deu início ao Trabalho de Cura, disponível
para os seus trabalhadores. Em
princípio estão sendo realizados
grupos de estudos e com o
amadurecimento dos participantes
pretende-se abrir as reuniões para
todas as pessoas que busquem
atendimento espiritual. As reuniões
ocorrem sempre sextas-feiras, às

Equipe da FLH participa de
Planejamento Estratégico
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18h, no próprio Centro.
Outros três grupos estão em
andamento, entre eles, o Evangelho
Terapia, que tem a proposta de relacionar o Evangelho e a Psicologia. O
grupo é formado por um grupo de
aproximadamente 25 trabalhadores,
que se encontram sempre na segunda-feira, das 18h30 às 20h20. Após
o encerramento de cada módulo,
são abertas novas inscrições
Já o Grupo Crescimento busca a
atender as pessoas que procuram o
Centro em qualquer momento, com
dinâmicas de grupo e com ensinamentos do Livro dos Espíritos, de
Allan Kardec. A intenção é propagar
os fundamentos espíritas para os
interessados. Os encontros acontecem sempre nas terças-feiras, das
18h30 às 20h, também no Centro.
Há ainda o Grupo de Auto-Ajuda,
que acompanha participantes com
problemas que necessitam de apoio
psicológico. Nele ocorrem os atendimentos destas pessoas que foram
encaminhadas após passarem por
uma entrevista com um atendente da
Casa. Estas pessoas, geralmente,
estão enfrentando problemas emocionais e são encaminhadas para
serem ajudadas pelo Grupo. Os
encontros acontecem sempre quintas-feiras, das 18h30 às 20h.

urante o mês de maio, os dirigentes da Fundação Lar Harmonia e do
Centro Espírita Harmonia participaram de um Planejamento
Estratégico, conduzido pelo ???, diretor da empresa ???. Durante os
encontros, realizados sempre aos sábados, foi possível, pela primeira vez,
sistematizar e construir coletivamente os princípios, missão e valores da
instituição. Compartilhamos abaixo algumas das definições construídas
pela equipe:
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Área de atuação:
Instrumentos de desenvolvimento
humano.

Fotolito - Via 44
Impressão - Contraste Editora Gráfica
Tiragem - 2000 exemplares

Missão:
Contribuir para o despertar do ser
humano em todas as suas dimensões.

Rua da Fazenda, 560 - Piatã
Salvador - Bahia - Brasil
Fone 71 3286 7796
atendimento@larharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br

Visão de Futuro
- Tornar-se auto-sustentável;
- Ter sua área de atuação ampliada;
- Manter uma gestão comprometida
com seus valores.

Valores:
1. Ética e Responsabilidade Social;
2. Espiritualidade e Visão Holística
do Ser Humano;
3. Atuação com Amor e com
Respeito às Diferenças;
4. Promoção da Cidadania;
5. Transparência, eficiência institucional e atuação em parceria;
6. Valorização dos trabalhadores da
instituição.
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Grupo de Teatro e GRUDI abrem inscrições
Carla Aragão
equipe do GRUDI - Grupo de
Desenvolvimento Espiritual
Infanto-Juvenil cresceu e
ampliou o seu leque de atividades.
No mês de maio, Julio entrou para
o time, inicialmente formado apenas
por mulheres, e lançou o desafio de
criar o primeiro Grupo Experimental
de Teatro do Centro Espírita
Harmonia. Desafio aceito, todos se
preparam para arregaçar as mangas. O primeiro passo já está sendo
dado: as inscrições para o novo
Grupo podem ser feitas nos dias
17/06, 01/07 ou 08/07, das 8h às
10h, na sede da FLH. Os interessados podem também preencher a
ficha de inscrição que estará
disponível na Livraria da FLH e
comparecer no primeiro dia do
encontro!
Neste mesmo período, a equipe
do GRUDI fará novas inscrições.
Atualmente, o Grupo tem cerca de
40 inscritos, divididos em três turmas, que reúnem crianças e ado-

A

lescentes dos
6 aos 16
anos. A turminha entra
em recesso a
partir do dia
10 de junho e
retoma em
08 de julho,
sempre aos
sábados, a
partir das
10h, também
na sede da
Fundação Lar
Harmonia.
O GRUDI
é um projeto
de formação
de grupos de
crianças e
adolescentes nos quais são experimentadas situações que favoreçam
a reflexão e a apreensão de valores
imperecíveis que orientam a
humanidade para a vida equilibrada
e harmônica. As dinâmicas e atividades desenvolvidas são pautadas

Vai entrar uma
ilustração alusiva
ao Teatro

Homenagem a "Tia Deo"
m junho, Deolinda, responsável pela turma dos
pequenos grudentinhos parte
para Campinas, sua nova cidade,
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deixando saudades e uma lacuna
que a turma está tentando
preencher com a adesão de
novas pessoas com perfil e
disponibilidade para trabalhar com crianças
entre 6 e 8 anos.
Deo vai fazer muita
falta, especialmente,
por ter compartilhado
todas as dúvidas e ajudado a superar os
obstáculos impostos
pela criação de um
novo trabalho. A equipe
do GRUDI agradece
por essa pessoa bondosa que ajudou a
plantar mais esta bela
semente no canteiro da
Fundação Lar
Harmonia, que sempre
estará de braços abertos para recebê-la.
Obrigada por tudo Deo
e muita paz!

na percepção da importância do
respeito mútuo e na responsabilidade pelas próprias escolhas.
Aprender vivendo, ainda que em
situação lúdica, é a fundamentação
metodológica que orienta as atividades do GRUDI.

Proposta do
Grupo de Teatro
objetivo principal do teatro espírita é educar e desenvolver um trabalho voltado para o lúdico, por meio
de artes cênicas, incentivando os
jovens, a partir de 14 anos, a participarem das atividades da casa espírita,
desenvolvendo e expressando suas
aptidões artísticas. O Grupo de Teatro
Experimental, sem a pretensão de ser
profissional, não usará todas as técnicas convencionais de teatro por
entender que há um roteiro já préestabelecido e que deve ser mantida
a fidelidade doutrinária.
Por meio de uma série de exercícios teatrais, conhecidas como oficinas ou laboratórios, buscar-se-á
desenvolver a capacidade interpretativa dos participantes. O uso de música
e reflexão sobre os textos espíritas
será uma constante, em parceria com
o trabalho dos educadores do GRUDI.
Os encontros acontecerão sempre
aos sábados, com início previsto para
o dia 08 de julho, das 8h às 10h. Para
ingressar no Grupo, o jovem deve
estar participando de alguma outra
atividade do Centro.
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