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Livros para elevar a alma

ivulgar os princípios básicos
que levam o ser humano ao
equilíbrio, à harmonia e à
realização do próprio destino pessoal com base em valores éticos
universais. Essa é uma das propostas da Fundação Lar
Harmonia, na qual se alicerça a
Editora e Distribuidora mantidas
pela instituição.
A idéia surgiu quando analisei
que teria alguns livros a escrever
e que teríamos a propriedade dos
títulos”, conta o psicólogo
Adenáuer Novaes, idealizador e
primeiro dirigente da editora, que
hoje é coordenada por Gustavo
Metidieri e tem como conselheiro
Djalma Argollo.
A Editora foi o primeiro projeto realizado pela FLH, pois já em
1994, quando toda obra se iniciava, três livros haviam sido
lançados: um destinado ao
Instituto Kardecista da Bahia;
outro para o médium José
Medrado e o último, para a
Federação Espírita do Estado da
Bahia. Em paralelo à Fundação,
instituiu-se, então, a Editora e
Distribuidora Harmonia (EDH).
A proposta da EDH é lançar
livros com temáticas relacionadas
ao Espiritismo e à Psicologia,
prezando por temas que visem
despertar a consciência do ser

“

humano para as questões
espirituais. Os livros são
selecionados por Djalma
Argollo e seguem a linha
editorial da Fundação,
devendo estar de acordo
com os princípios
estatutários que regem a
organização. Seguindo
os critérios de conteúdo
inédito e temática psicológico-espiritual, os
livros são divulgados e
comercializados
através do site da
instituição
(www.larharmonia.org.br).
Segundo
Adenáuer, são
feitas tiragens de
5.000 livros a
cada edição e
alguns deles
entrarão, em
breve, na quarta edição. Estes
números revelam
uma recepção
favorável do público,
que não se restringe
ao segmento espírita. Os
livros são muito procurados pela
sociedade em geral, que também
busca contribuir com as obras da
FLH, pois parte dos recursos das

Encontro reuniu líderes religiosos
em favor da humanidade

E

m sua segunda edição o
Encontro Interreligioso, organizado pelo Núcleo
Jurídico e de
Cidadania Maria
Terezinha Ferraz
Freire de Novaes,
reuniu adeptos
do Budismo,
Candomblé, Catolicismo,
Espiritismo, Islamismo e
Protestantismo. A proposta foi
mostrar que acima das diferenças
está o amor entre os seres
humanos.
“O

O evento foi realizado no dia 1º
de dezembro, às 20h, na sede da
Fundação Lar Harmonia, agregou
dezenas de pessoas interessadas
em ouvir sobre o tema O que a
minha religião tem feito pela paz.
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vendas são revertidos às obras
realizadas.
Com dezoito títulos já publicados
e mais seis em fase de edição, o
catálogo da EDH reúne obras dos
autores Allan Kardec, Djalma
Argollo e Adenáuer Novaes. “A dificuldade é conseguir novos livros
para editar. São poucos os autores
que se lançam a colocar suas
idéias em formato de livro.
Carecemos de bons autores”, argumenta Adenáuer, justificando o
número restrito de autores publicados. “Esperamos que os escritores
que nos lêem possam enviar seus
trabalhos para apreciação”.
Além da pretensão de trabalhar
com novos autores, a EDH tem
como perspectiva para 2008
aumentar a média anual de um
para três livros publicados, crescimento que já pôde ser verificado
em 2007. “Vamos lançar pelo
menos três novos livros e pretendemos fazer um trabalho maior
de levar o trabalho da Editora ao
interior”, planeja.
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Adenáuer Novaes

Natal é a festa máxima do
mundo cristão. Seu espírito é o
da renovação, do renascimento e da
alegria. O nascimento de Jesus simboliza a vinda do novo, daquele que
vai transformar e proporcionar a que
se alcance o reino dos céus ainda na
Terra. O estado de íntima satisfação
que ocorre entre os cristãos no período natalino também se dá entre os
que professam outras religiões, em
eventos que se assemelham ao
Natal. Importante considerar que o
estado alcançado, que leva a maioria
das pessoas a querer dar e receber
presentes, corresponde ao sentimento interno de conexão com o Criador
da Vida, verdadeiro dispensador de
bênçãos. O nascimento de uma criança, espírito em processo de
evolução num novo corpo carnal, é
cercado de alegria e satisfação familiar por conta de sua vinda do mundo
espiritual, local de origem de todos.
Devemos todos fazer perdurar no
próprio coração o sentimento de
doação e de esperança, muito tempo
apos o natal, de tal forma que se
instale permanentemente. Somos
todos espíritos eternos e isso nos
coloca sempre em contato com nosso
próprio coração, cabendo-nos alimentá-lo com os melhores sentimentos.
Viva o Natal com espírito renovador e
disponível ao amor sem limites.

Caminhada
celebra a paz,
a harmonia e a vida
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Natal com muita festa para
todos os envolvidos com as
atividades da FLH

Editora e Distribuidora
oferecem criteriosa seleção
de livros para seu público
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Um caminho
seguido todo ano

H

armonia e Paz, Minha
Religião Pessoal foi o tema
da caminhada promovida
pela Fundação Lar Harmonia, no
dia 02 de dezembro de 2007. Cerca
de 200 pessoas entre adultos, crianças, colaboradores da Fundação
e do Centro Espírita Harmonia que
acreditam no trabalho da instituição
e desejam multiplicar a paz e a harmonia.
O evento, realizado desde início
da construção do Centro Espírita
Harmonia e da Creche Teresa
Cristina, em 1998, cresce a cada
ano em número de participantes. A
Caminhada é aguardada com
grande expectativa por famílias
inteiras que se unem a outras pessoas para pensar a paz em suas
vidas, na sociedade e no planeta.
O ponto de partida, como já é
tradição, foi no Centro Espírita Casa
de Redenção Joanna de Angelis. O
destino certo: sede da Fundação
Lar Harmonia, onde os participantes
foram recebidos com um delicioso
café da manhã. A vibração da
caminhada ficou por conta do professor de educação física Pererê,
que ao longo do percurso fez exercícios de alongamento e respiração.
A construção da paz na
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“O

humanidade e uma sociedade mais
justa e solidária é a força propulsora que leva a Fundação Lar
Harmonia a promover todo ano a o
evento. Nos vemos ano que vem!

Diversos eventos movimentam
Ambulatório Eurípedes Barsanulfo

A

s obras do Ambulatório MédicoOdontológico Eurípedes
Barsanulfo estão indo à todo vapor,
graças a colaboração e o empenho
de todos os incentivadores e voluntários envolvidos na obra. O final do
ano está chegando e algumas atividades estão prevista para acontecer no local, mas ainda há muito a
se fazer. A FLH conta com o apoio
externo e a sensibilidade da
sociedade em contribuir com esta
causa tão importante para a comunidade local que receberá atendimento gratuito e de qualidade.
Já estão sendo feitos os acabamentos finais, as esquadrias de
alumínio, colocação dos vidros, portas e a montagem do elevador. A
equipe também está trabalhando
em pisos e forros, e prossegue as
instalações hidráulicas, elétricas e
de incêndio. O térreo já está sendo
utilizado para as atividades da
Fundação.
O Auditório do Ambulatório por
exemplo, já foi palco da Semana
Espírita (abril), da Festa de São
João (junho) e está sendo utilizado
para a realização das vendas do
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bazar. O local abrigará os próximos
eventos, tais como seminários,
almoço com os parceiros, encontro
dos trabalhadores, apresentação do
ballet, sem contar com a realização
da Festa de Natal para as famílias
assistidas.
O Lar Harmonia conta com a
colaboração de muitos voluntários
que fazem atendimento médico
gratuitamente, como odontológico,
cardiológico, dermatológico,
ginecológico, oftalmológico, entre
outros. Mas a maioria atende em
seus consultórios que não são na
Instituição, ficando mais difícil
para as famílias que muitas vezes
não tem como arcar com as
despesas do transporte. A comunidade conta com dois postos de
saúde nas imediações, mas eles
não conseguem suprir a demanda
de todos os bairros.
Com a finalização das obras, o
Ambulatório Eurípedes Barsanulfo
terá uma equipe de médicos voluntários, entre eles, o Dr. Jair
Miranda, pediatra que atende a
comunidade uma vez por semana,
às quartas-feiras, sempre à tarde,
no “mini ambulatório” montado na
Fundação.
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Natal com festas

fim do ano traz à Fundação
Lar Harmonia o desejo de
festejar e agradecer a todos
os parceiros, pais, voluntários e à
comunidade, que são, assim como
o amor, uma das forças propulsoras
de todo o trabalho realizado pela
instituição.
Nas comemorações de fim de
ano, especialmente de Natal, a FLH
realiza diversas atividades e encontros de reflexão e confraternização
entre os seus colaboradores. As
atividades programadas para o mês
de dezembro já começaram e
seguem até a primeira quinzena do
mês, com muita música, alegria e
votos d epaz e harmonia.
No dia 07 de dezembro, a
Fundação oferecerá um almoço para
os voluntários e parceiros onde
haverá apresentação dos resultados
alcançados em 2007. No sábado
(08/12), será oferecido café da
manhã para pais, alunos e toda
comunidade atendida pela
Fundação. O café da manhã está

programado para às
7h30 e os voluntários
e colaboradores
farão apresentação
do Evangelho de
Natal. Em seguida,
as crianças da
Creche apresentarão
todas as atividades
artísticas que eles
ensaiaram durante o
ano, como teatro,
música, dança, violão
e artes plásticas.
Além de assistirem
ao belo espetáculo
infantil, os convidados receberão lembranças de Natal.
Neste clima de comemorações, o
terapeuta junguiano, Djalma Argolo,
lança o seu mais novo livro pela
Distribuidora Harmonia: Quando o
amor veio à Terra, que traz uma
seleção de passagens evangélicas
comentadas de forma simples onde
se tem a oportunidade de conhecer

árias atividades internas e
externas organizadas pela
Creche Escola Teresa Cristina, sob
a coordenação da diretora
Claudemira Góes, estão fazendo a
alegria das crianças que estudam
no local.
Recentemente, os pequeninos e
pequeninas
puderam
mostrar ao
público os resultados dos trabalhos desenvolvidos durante as
Oficinas
Culturais e
Artísticas, sob a
condução de
Bruno Araújo,
num evento realizado no Optam
Falasse para os
Auditores da
Receita Federal.
Durante o a
exposição, as

oficinas de balé e violão fizeram
uma brilhante apresentação.
A turminha também se apresentou no Instituto Municipal de
Educação José Arapiraca (IMEJA),
o que gerou um convite da
Prefeitura para que os meninos e
meninas se apresentassem na

V

a vida e a mensagem de Jesus ditas
pelos que conviveram com o Jesus.
Argolo, que já escreveu outras
obras sobre a vida do mestre, como
Encontro com Jesus e Na presença
do Cristo, em seu mais novo trabalho conta detalhes que levam o leitor
a fazer reflexões importantes sobre
a vida de Jesus.

Crianças divertem-se em atividades lúdicas

Praça Municipal, onde mais uma
vez foram surpreendentes. Em atividades internas, a criançada foi presenteada com show de mágicos,
banhos de mangueira e festas organizadas por voluntários.
Numa dessas festas contaram
com a presença alegre e contagiante de Tio
Paulinho, animador
infantil muito conhecido, que com sua
equipe e brinquedos
fizeram a criançada
pular, dançar, brincar.
Foi oferecido ainda
um delicioso almoço
numa festa organizada pelo Núcleo de
Psicologia da
Fundação, com a
parceria forte e constante de vários
moradores do
Condomínio Vila dos
Ipês, que organizaram
também a distribuição
de presentes par as
crianças.
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