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Espiritismo no Cinema é sucesso

O

Espiritismo no Cinema vem se
consolidando no calendário de
atividades da FLH. A atividade,
ministrada pela voluntária Márcia
Xavier, surgiu em um “momento de
inspiração”, como conta o seu idealizador Djalma Argollo. Em conversa
com Adenáuer Novaes, Argollo chegou
à conclusão de que Márcia era a pessoa ideal para tocar o projeto. Após o
convite feito e a resposta positiva recebida, chegou a hora de colocar a mão
na massa e tornar o projeto em realidade. Desde então, a voluntária vem
realizando o evento com muito empenho e comprometimento.
A atividade consiste na exibição de
filmes, que abordam a temática espírita, e na realização de palestras e discussões educativas baseadas no tema
central dos vídeos apresentados. A
cada último sábado do mês, um filme,
previamente escolhido, serve de base
para o tema do debate, contribuindo
para a consolidação de um saber pautado na experiência e na leitura espírita.
A escolha dos longa-metragem,
dos expositores e dos temas a serem
abordados é realizada conjuntamente
por Djalma, Márcia e Adenáuer, que
também selecionam os livros que são
indicados como sugestão de leitura.
Essas obras buscam ajudar o participante a entender melhor o tema e
auxiliá-lo nessa busca de respostas. A

participação do público vem aumentando a cada dia. “A receptividade foi
muito boa. A participação e o interesse
do público em aprender e em contribuir com a aprendizagem de todos é
grande. E o ambiente que eles nos
proporcionam é de muito acolhimento”, afirma Márcia Xavier.
A responsável pela atividade destaca ainda a importância do apoio de
parceiros como a empresa Café com
Leite, que elabora os materiais gráficos; a Digital Home Theatre, responsável pelo projeto e instalação dos
equipamentos; os funcionários e voluntários da FLH (como Vicente
Perroni, Graça, Mariane e o casal
Juvenal e Bernadete); além de todos
os palestrantes que dedicam a sua
tarde de sábado para esclarecer dúvidas sobre a doutrina espírita.
Quem quiser aproveitar as
exibições já confirmadas, é só ficar de
olho no filme do mês e colaborar com
a quantia de R$ 5,00 + 1 Kg de
ARROZ (desde o mês de julho, a
escolha do alimento vem sendo determinada mensalmente). No mês de
setembro, teremos a exibição do filme
“Campo dos Sonhos”, com a seqüente
explanação e discussão do tema
“Vinculação dos desencarnados com a
sociedade humana”, conduzida por
Rui Diamantino.
Informações: (71) 3286-7796

o dia 30 de setembro de 2007, o
psicólogo Adenáuer Novaes ministrará o seminário "Reencarnação e
Reprogramação da Vida". Durante a
exposição, o especialista abordará
temas como “Reencarnação Processo Educativo”; “Processamento da Reencarnação”;
“Reprogramação Cármica, Mito
Pessoal”; “Destino Pessoal” e
“Atualizando a vida”.
A proposta é esclarecer como o
indivíduo pode ser proprietário de si
mesmo e trilhar o próprio caminho na
vida. Segundo Adenáuer Novaes, isso
é possível quando o ser humano toma
consciência do seu mito pessoal e do
seu destino pessoal. “O mito pessoal
é o roteiro de vida que realizamos até
o momento, aquilo que constitui nosso
caminhar e as características do destino que trilhamos. Quando enxergamos o mito pessoal, nos damos
conta de quem temos sido até então.

O destino pessoal é o que construímos e podemos construir em nossa
vida, o qual exclusivamente só
depende de nós. Quando conhecemos nosso mito pessoal, enxergamos
nosso destino e podemos atualizar a
vida que temos”, explica o psicólogo.
Para quem deseja familiarizar-se com
o tema, Adenáuer sugere a leitura do
livro Mito Pessoal e Destino Humano,
de sua autoria.
O seminário será realizado na
sede da Fundação Lar Harmonia, das
9h às 13h. As inscrições poderão ser
feitas pelos telefones (71) 3286-7796
e (71) 3345-0606 ou pessoalmente
na sede da Fundação Lar Harmonia,
na Clínica Psiquê ou no stand da
FLH, situado na praça Divaldo
Franco, 2º andar do Shopping
Iguatemi. O investimento para os participantes é de R$30,00, valor que
será revertido para as obras sociais
da Fundação Lar Harmonia.
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Calendário 2007

29/09 - Sábado - 15h às 18h30
Espiritismo no Cinema: filme

“Campo dos Sonhos” e palestra
com Rui Diamantino.

Sede da Fundação Lar Harmonia
30/09 - Domingo - 9h às 13h

5º Seminário: Reencarnação e
Reprogramação da Vida Adenáuer Novaes

Sede da Fundação Lar Harmonia
27/10 - Sábado - 15h às 18h30
Espiritismo no Cinema: filme “O
Mistério da Libélula” e palestra
com Isabel Guimarães

Sede da Fundação Lar Harmonia
28/10 - Domingo - 9 às 13h

Seminário Bioética, Direito Civil e a
Espiritualidade - Mônica Aguiar e
Pablo Stolze

Sede da Fundação Lar Harmonia
24/11 - Sábado - 15h às 18h30

Espiritismo no Cinema: filme “Um
Visto para o Céu” e palestra com
Djalma Argollo

Sede da Fundação Lar Harmonia
25/11 - Domingo - 9 às 13h

6º Seminário: Religião Pessoal e
Paz Interior - Adenáuer Novaes

Sede da Fundação Lar Harmonia
02/12 - Domingo - 7h30

Caminhada e Café da Manhã

Sede da Fundação Lar Harmonia

A

Ano IV

Moralidade



Nº 44



Agosto de

2007

Adenáuer Novaes

sociedade exige do indivíduo
um comportamento ético que
garanta a ordem e o desenvolvimento de cada um e de todos. Simples
exigência que nem todos conseguem cumprir. O exercício da
igualdade entre desiguais é difícil e
requer experiências no tempo. A
moral sempre foi definida pelas
classes dominantes perante as
minorias. Muitas vezes, a insurgência destas fizeram a diferença no
progresso da sociedade. Luther
King, Ghandi, Mandela, são exemplos disso. É preciso estar atentos
ao clamor popular e ao apelo dos
que foram excluídos pelo simples
fato de não conhecerem as regras
impostas. Uma moral que não
resiste ao bom senso e à mínima
espiritualidade deve merecer a
pressão dos que são rejeitados pela
sua natural condição existencial. É
imoral primarmos pela educação de
nossos filhos quando muitos sequer
têm acesso à alimentação. É imoral
exigirmos justiça quando nossas
cadeias se tornam escolas do crime.
É imoral pregar caridade quando
viramos o rosto para o mendigo
estendido na calçada. Enquanto
nossa moralidade se restringir ao
julgamento dos atos alheios, não
nos levando ao efetivo trabalho em
favor da melhoria pessoal e coletiva,
seremos uma pobre sociedade
constituída de pobres indivíduos.

Mudanças administrativas buscam melhorar ainda mais as
atividades da FLH
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Falta de recursos financeiros
podem paralisar as obras do
ambulatório médico

Espiritismo no Cinema se
consolida no calendário de
eventos da FLH

4

2

Ano IV | Nº 44 | Agosto de 2007

Mudanças administrativas na FLH

D

esde o início deste ano,
novas propostas administrativas vêm sendo
pensadas para otimizar o
desenvolvimento das atividades da FLH. Iniciativas
como o uso obrigatório do
crachá pelos voluntários e do
Manual de Normas e
Procedimentos são exemplos
de mudanças que trouxeram
melhorias para o funcionamento da instituição. Agora chega
a vez da reestruturação setorial da
Fundação.
Depois de um trabalho de
pesquisa coordenado pelos voluntários Deise Nobre e Antônio Brito,
chegou-se à conclusão de que,
para acompanhar o crescimento das
atividades da Fundação Lar
Harmonia, os seus departamentos
precisariam ser redimensionados.
Constatou-se que a sobrecarga de
tarefas dos funcionários e a conseqüente dificuldade de resolução de

A

alguns problemas poderiam ser
solucionadas apenas com uma
nova estrutura de departamentos.
Aliado a isso, está a constante
busca pela valorização do funcionário. Com essa mudança, os
membros da FLH passarão a ter
atividades focadas em seu setor.
“Haverá um maior esclarecimento
das atividades e, com isso, procuraremos despertar a liderança de
cada funcionário. Isso, com
certeza, fará com que eles pro-

duzam melhor e se sintam
cada vez mais importantes”,
explica a presidente da instituição, Cristiane Silveira.
Vale ressaltar que, para a
implementação dessa nova
estrutura de departamentos, o
quadro de funcionários não
sofrerá nenhum tipo de alteração, apenas uma nova distribuição destes entre os
setores, de acordo com as atividades que desempenham. Além
das mudanças estruturais, acontecerão também mudanças físicas.
A diretoria da instituição está
muito otimista e espera contar com
a contribuição de todos os seus
colaboradores. Além dos princípios
que sempre nortearam a antiga
administração – responsabilidade,
ética e comprometimento –, esperase ainda levar para o futuro a lição
de cooperação e exemplo de trabalho em equipe, sempre demonstrada
pelos funcionários da FLH.

Famílias poderão ficar sem ambulatório

construção do Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo
(AMB), localizado na sede da
Fundação Lar Harmonia, pode ser
interrompida pela falta de recursos
financeiros. As obras estão acontecendo em ritmo lento e o prazo para
entrega da construção já foi adiado.
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“O

trazer problemas graves como gastos com indenização da equipe
responsável pela obra, rescisão de
contratos em execução e perda de
materiais por falta de condições perfeitas de armazenamento. A conseqüência mais grave é a perda dos
equipamentos dos elevadores que,
caso não sejam logo instalados,
podem sofrer corrosões.
Cerca de 200 famílias, atendidas
na FLH nas áreas de assistência
social e orientação psicológica,
aguardam com expectativa o funcionamento do Ambulatório. A
unidade oferecerá atendimento em
especialidades como Pediatria, Ultrasonografia, Cardiologia, Ginecologia
e Exames Laboratoriais.
Não deixe esse sonho tão bonito
parar! A sua contribuição é fundamental para a continuação das nossas obras sociais. Se você pode e
quer nos ajudar, faça um depósito de
qualquer valor na conta corrente da
Fundação Lar Harmonia: Caixa
Econômica Federal, agência 1018,
conta corrente 84863-0, operação
013. Doações de materiais de construção como cimento, areia e granito também são bem vindas.
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