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I Feira da Fraternidade
movimenta a FLH
Por Carla Farias
Fundação Lar Harmonia realizou a primeira edição da
Feira da Fraternidade, nos
dias 22, 23 e 24 de setembro.
Durante o evento, foram expostos e
vendidos livros, artesanatos e produtos diversos, em barracas montadas na própria sede da instituição,
em Piatã.
Os livros comercializados continuam disponíveis na livraria da
FLH. O acervo pertence a Editora e
Distribuidora da Fundação, criada
para disseminar o conhecimento e,
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ao mesmo tempo, arrecadar recursos para manutenção das obras
assistenciais da instituição.
De acordo com Djalma Argollo, a
Feira da Fraternidade ofereceu um
momento de confraternização a
todos os freqüentadores da FLH.
"Foi a primeira Feira da
Fraternidade, mas esperamos
realizar muitas outras", disse,
otimista.
O evento foi organizado pelos
voluntários da FLH e aberto ao
público em geral. Cerca de 300
pessoas circularam nos três dias.

Jornada Junguiana da Psiquê
Por Iure Cardoso
s estudiosos e curiosos do trabalho de Carl Gustav Jung não
podem perder a Jornada Junguiana
da Psiquê - Terapia e o Mundo em
Sofrimento: A relação entre angústia pessoal e política e entre
processos clínicos e
culturais, que será realizada entre os dias 27
e 29 de outubro.
A Jornada busca
levantar questionamentos sobre a prática
clínica, atualizar paradigmas e aprofundar a
relação entre os temas
psicológicos e políticos
dentro do contexto cultural no qual o indivíduo se desenvolve. O
evento contará com a
presença de profissionais da área e do convidado internacional, professor de Psicologia
Analítica e Estudos Junguianos na
University of Essex, e também professor de Estudos Psicoanalíticos
da London University, Andrew
Samuels.
"Todo mundo sabe como é
valioso o estudo com relação à jornada interior que todo mundo tem
de fazer e nossa conferência pretende propor formas mais adequada para o difícil caminho do sofrimento da alma", diz Andrew. O professor ainda explica que há um
segundo caminho, bem menos co-
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nhecido, mas igualmente contemporâneo, que é se dá no âmbito da
cultura, da política e da busca por
justiça social. Para ele, não se
pode falar de transformação política e social sem haver crescimento
pessoal e espiritual na mente de
cada cidadão.
O seminário acontecerá no Hotel Sol
Bahia e será destinado
a terapeutas, psicólogos, estudantes de
Psicologia, estudiosos
de Psicologia
Analítica, bem como
todos que se interessem pelo tema. As
inscrições já podem
ser feitas, na Clínica
Psiquê, e custam:
R$ 250 (profissionais)
ou R$ 200 (estudantes).
Cada Oficina custa
R$ 50, incluindo almoço no sábado.
A programação será aberta com
o conferencista Andrew Samuels,
que fará a palestra A Fascinação do
Fundamentalismo, às 19h30, dia
27/10. A equipe da Psiquê está
responsável por algumas oficinas,
entre elas, Caixa-de-Areia - Leitura
do Inconsciente pelas Imagens,
com Adenáuer Novaes;
Representações míticas do inconsciente na prática clínica, com Lucy
Regis Lins e O trabalho com os
complexos na psicoterapia: núcleos
emocionais, imagens e significados,
com Sílzen Furtado.

Calendário 2006
05/11 - Domingo - 9h às 13h
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

Publicação mensal

Ano IV | Nº 33 | Setembro de 2006

www.larharmonia.org.br

Oficina de Ballet Clássico
reúne 49 crianças
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Turma do GRUDI
faz passeio para
parque e orfanato
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Projeto Madrinhas das
Crianças oferece afeto e
educação aos pequenos
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Andrew Samuels integra
programação da Jornada
Junguiana da Psiquê
Pág. 4

Custo da Educação
Adenáuer Novaes

ducação é a base da evolução do Espírito. Sem
o cuidado com valores e capacitações, o espírito
humano entra em estagnação. Essa deveria ser a
preocupação política básica dos governos. Todos
deveríamos entender a importância de se investir
em educação. Uma criança na escola custa muito
pouco. Na Fundação Lar Harmonia, a criança tem
direito gratuitamente a: ensino formal, fardamento,
alimentação (três refeições), assistência médica
extensiva à família, assistência psicológica e
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assistência jurídica à família. Isso custa mensalmente, para cada criança, R$ 100,00 (cem reais).
Considerando o rendimento de uma família de
classe média, um pequeno grupo de famílias poderia
manter uma escola. A questão não é financeira, mas
de vontade política e de consciência do cidadão que
vota. Quanto mais escolas, menos cadeias. Quanto
mais pensarmos em educar as pessoas mais prosperidade teremos e mais felizes seremos. O custo
de não ligarmos para educação básica é uma
sociedade cheia de medos e de violência. Educar é
preparar o Espírito ao encontro com Deus.
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Crianças do Balé estudam com mais disposição
Por Carla Farias
om o intuito de estimular o
potencial criativo e a autoestima das alunas e alunos
através de atividades específicas da
dança e da técnica clássica, a
Fundação Lar Harmonia oferece a
Oficina de Balé Clássico à 49 crianças que estudam na Creche
Escola Tereza Cristina ou moram nas
comunidades próximas à instituição.
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A oficina desenvolve a disciplina,
concentração, postura, coordenação
motora e noção de espaço, utilizando o corpo como meio de
expressão e prazer. De acordo com
o coordenador do trabalho, Jarbas
Dias, as alunas aguardam o dia do
balé com ansiedade e, quando
chega o dia de aula, mostram-se
mais dispostas e alegres.
As aulas, que acontecem na FLH,

contam com o apoio da Escola de
Balé do Teatro Castros Alves e
EBATECA PIATÃ, que contribuem
para o bom andamento e qualidade
das atividades. Atualmente, a oficina
trabalha com cinco turmas, duas na
terça-feira (das 14h30 às 15h20 e
15h30 às 16h10), uma na quartafeira (das 16h30h às 17h20) e mais
duas na quinta-feira (das 14h30 às
15h20 e 15h30h às 16h10).

Grupo de Teatro monta primeira peça infantil
Da redação
Grupo de Teatro do Centro
Espírita Harmonia está concluindo os ensaios da sua primeira
pecinha, baseada na história dos
Três `Porquinhos. A turma de adolescentes e jovens que integram o
Grupo adaptaram a história e
incluíram personagens e temáticas
que trazem à tona a discussão
sobre valores e espiritualidade.
A turma do GRUDI será a
primeira a conhecer o trabalho,
durante apresentação que será
realizada no Parque da Cidade, no
final de outubro, quando os participantes farão passeio em comemoração ao Mês da Criança.
Em breve, o coordenador do tra-
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balho Júlio, e sua esposa Cláudia,
iniciarão os ensaios de uma nova
peça. Enquanto isso, a turma organiza uma campanha para compor
um guarda-roupa com diversos figurinos. Não deixe de contribuir
com a nova turma, que iniciou suas
atividades no dia 22 de julho, e
torne-se um padrinho ou madrinha
da cultura.
Roupas, acessórios, bijouterias, sapatos, objetos em geral,
entre outros, em bom estado,
podem ser entregues ao professor
Julio, aos sábados, pela manhã,
na sede da Fundação Lar
Harmonia. Os interessados também podem entrar em contato
pelo telefone (71) 3286-7796.

Projeto promove educação
de forma lúdica e afetuosa
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Por Eliciana Liz
stimular e aumentar a auto-estima das crianças, valorizando
sua individualidade com amor e carinho que uma madrinha se dispõe a
dar. Este é o objetivo do Projeto
Madrinhas das Crianças, promovido
na Creche Escola Teresa Cristina,
que funciona na sede da Fundação
Lar Harmonia, com apoio da
Prefeitura de Salvador.
O projeto consiste na realização
de atividades lúdicas e educativas
extra-classe com os alunos e alunas
das turmas da educação infantil a 4ª
série. As atividades são promovidas
por nove voluntárias da Fundação,
sendo cada madrinha responsável
por uma turma da Creche.
As Madrinhas das Crianças fazem
uma visita à sua turma e desen-
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volvem dinâmicas, brincadeiras, contam histórias, passam filmes divertidos, promovem festinhas e entregam
presentes aos seus afilhados uma vez
por mês. "É uma atividade diferente e
educativa, que estimula a criatividade
e o raciocínio", destaca a coordenadora do projeto e voluntária da FLH, Lila
de Britto Nunes.
Segundo Lila, este projeto contribui no atendimento a uma demanda
social da região onde são desenvolvidas as atividades da Fundação.
"Essas crianças precisam de muito
amor e carinho, porque elas têm uma
realidade muito difícil", conta a coordenadora. A idéia do projeto é
fornecer um tratamento diferenciado
para as crianças, que no geral, não
contam com essa atenção no seio
familiar e na comunidade.
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Turma do GRUDI passeia no Parque de Pituaçu
e visita Orfanato Lar Benedita Camuruji
Por Alex Hercog
s crianças e adolescentes
que integram o Grupo de
Desenvolvimento Espiritual
Infanto-juvenil (GRUDI) fizeram
dois passeios no mês de setembro.
A turma intermediária (entre 9 e 12
anos) trocou a sala de atividades
por um divertidíssimo passeio no
Parque de Pituaçu. Já grupo de
adolescentes (a partir de 12 anos)
visitou, também no dia 02 de
setembro, o Orfanato Lar Irmã
Benedita Camuruji, situado na
Baixa de Quintas.
Os facilitadores Carla e Tiago
contaram com apoio de mamãe
Leonice, Elísio, além dos jovens
Pedro e Lucas, para cuidar dos 20
meninos e meninas que foram a
Pituaçu. A turma passou toda
manhã com a meninada, promovendo diversas atividades, que iam
além de meras brincadeiras.
Intensificar a integração entre as
crianças, que só se vêem uma vez
por semana e possuem condições
socioeconômicas diferentes, foi um
dos resultados conquistados.
A facilitadora Carla conta com
entusiasmo a preparação do dia,
que se pretendia educativo e divertido: "foi maravilhoso ver todos e
todas juntos no parque, na beira do
rio, ganhando pequenas lem-
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branças, partilhando seus lanches
durante o lanche coletivo, uma
prática do Grupo, e recebendo orientações de cidadania,
como reciclagem do lixo".
Comemorar o final do
primeiro módulo de conteúdo de discussão do Grupo
foi só um pretexto para a
realização do passeio.
Brincar, aprender, integrar,
trocar e passear foram os
maiores objetivos do evento. A solidariedade dos voluntários e educadores
unida à disposição e alegria dos meninos e meninas do Grupo, garantiu um
dia especial.
VISITA AO ORFANATO

O sábado de 2 de setembro também foi especial para turma de adolescentes, que visitou o Orfanato
Lar Irmã Benedita Camuruji. Antes
do passeio, eles reuniram
doações de fraldas
descartáveis e lanches para
que fossem servido a todas
as crianças da instituição.
Vânia, facilitadora da
turma, conta que logo na
chegada todos estavam bem
tímidos, mas que, após
alguns minutos, as criancinhas já haviam conquistado
os adolescentes, que as carregavam, brincavam e

davam carinho. "Foi uma experiência muito rica. E o mais importante
é que o pedido de visitar um orfana-
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to partiu deles. Certamente, faremos atividades dessa natureza mais
vezes, pois o propósito do GRUDI é
estimular a caridade, a solidariedade e trazer para discussão
os valores".

