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Recomeço
Adenáuer Novaes

ano que se inicia é como uma
nova folha que brota em uma
árvore. Viçosa, esvoaçante e disposta. Um ano é um período
disponível a realizações e sem compromissos com o velho, em que se
pode começar e recomeçar. A
Fundação Lar Harmonia, pelos seus
trabalhadores e funcionários, dará
continuidade a seus projetos, bem
como iniciará outros, atendendo
seus compromissos de oferecer à
sociedade, serviços básicos na área
psicológica, social e espiritual. Este
será um ano importante, pois, em
função dos cento e cinqüenta anos
de O Livro dos Espíritos, lançado
por Allan Kardec em 1857, em
Paris, a FLH lançará uma edição
própria. O conselheiro Djalma
Argollo traduziu e doou a edição à
FLH. O lançamento será na abertura da Semana Espírita do Centro
Espírita Harmonia, em 18 de abril,
na sede da FLH. Será um marco
para a FLH e para o Espiritismo na
Bahia. Todos estão convidados.
Vale destacar que a edição é resultado do esforço conjunto de várias
equipes de trabalho, unidas com o
propósito de produzir uma publicação coerente com os requisitos
técnicos e com custos mais baixos.
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Doações podem agilizar a construção
do Ambulatório Eurípedes Barsanulfo

Escola Integral Allan Kardec
reabre após parceria entre
FLH e Prefeitura de Salvador

Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis
realiza X Semana Espírita
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Projeto aprovado pelo MinC
garante aulas de teatro, música
clássica, balé e artes
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Obras do ambulatório médico
passam para uma nova etapa
Por Iure Cardoso
oncluídos os pilares e vigas
pré-moldados da estrutura
de concreto, a obra do
Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo, na Fundação Lar
Harmonia (FLH), caminha para a
próxima etapa. Restam apenas
mais três lajes para concluir o
esqueleto do prédio do ambulatório,
o que acontecerá após a finalização
da laje do mesanino.
O primeiro pavimento será destinado ao auditório, que terá capacidade de reunir 300 pessoas. O
segundo será uma extensão do
auditório e terá salas com capacidade para agrupar 80 pessoas. O
terceiro abrigará a Distribuidora de
Livros Espírita Harmonia, uma das
maiores fontes de renda da FLH. O
prédio será servido de escadas e
um elevador de acesso a todos os
pavimentos.
Embora os esforços sejam
grandes, as doações têm sido relativamente pequenas diante das
demandas. Foram arrecadados
60.000 blocos cerâmicos, 780
sacos de cimento, 60 m³ de areia e
01 transformador de 150 kwa.
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Segundo Antônio Carlos Tanure,
engenheiro da obra, já estão concluídas as fundações, a estrutura
de concreto e o tanque inferior. As
lajes devem estar prontas em
março de 2007.
Para dar continuidade às obras,
a instituição ainda necessita dos
materiais de acabamento, pisos,
esquadrias (janelas), vidros, portas,
materiais hidráulicos e elétricos, tintas e 01 elevador para 08 pessoas.
Os interessados em colaborar com
a Fundação podem entrar em contato pelo telefone (71) 3286-7796.
As doações também podem ser em
recursos financeiros.

Programação das atividades
do Centro Espírita Harmonia
Grupo de Estudos das Obras de André Luiz
Segunda, das 19h30 às 21h
Início 26 de fevereiro

Passe
Quinta, das 21h às 22h
Início 08 de março

Grupo de Estudos do Livro dos Espíritos
Segunda, das 19h30 às 21h
Início 26 de fevereiro

Visualização Curativa
Sexta, 17h às 19h
Atividade ininterrupta

Estudo e Desenvolvimento Mediúnicos (EDM)
Segunda, das 20h às 21h30
Início 26 de fevereiro

Reunião Mediúnica
Sexta, das 19h30 às 21h30
Atividade ininterrupta

Reunião de Desenvolvimento Mediúnico
Terça, das 20h às 22h
Atividade ininterrupta

Evangelho
Sábado, 8h30 às 9h30
Atividade ininterrupta

Mediúnica de Desobesessão à Distância
Terça, das 20h às 22h
Atividade ininterrupta

Curso de Passe
Sábado, 9h às 12h

Passe
Quarta, das 18h às 20h
Atividade ininterrupta
Doutrinária
Quarta, das 19h às 20h
Atividade ininterrupta
Mediúnica de Desobesessão Presencial
Quarta, das 20h às 22h
Atividade ininterrupta
Doutrinária
Quinta, das 20h às 21h
Início 08 de março
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Passe e Fluidoterapia
Sábado, das 9h30 às 12h
Atividade ininterrupta
Início 15 de março
GRUDI - Grupo de Desenvolvimento Espiritual
Infanto-Juvenil
Sábado, 10h às 12h
Início 10 de março
Curso Básico
Sábado, das 10h às 12h30
Início dia 03 de março
Seminário Espiritismo no Cinema
Sábado, das 15h às 18h
Todo último sábado do mês
de Março à Novembro
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Prefeitura autoriza reabertura da Escola Allan Kardec
Por Gabriella Maia
pós um ano do fechamento
da Escola Integral Allan
Kardec (EIAK), as crianças e
os colaboradores da Fundação Lar
Harmonia (FLH) comemoram a
chegada de 2007 com muito entusiasmo e a notícia de que a Escola
reabrirá suas portas.
Após a realização de reivindicações e algumas reuniões de
negociação com a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
(SMEC), a presidente da Fundação
Lar Harmonia (FLH), Cristiane
Silveira, com apoio de diversos
colaboradores conseguiu a autorização do prefeito de Salvador, João
Henrique Carneiro, para realização
de uma nova avaliação da escola e
sua posterior reabertura.
"Ver a prefeitura repensando a
sua postura é algo que traz muita
alegria para todos da Fundação,
além de trazer benefícios diretos
para as pessoas que mais precisam
de ajuda", afirmou Cristiane.
Através de pesquisas, os profissionais da SMEC chegaram à conclusão de que os jovens do Bairro
da Paz não dispõem de escolas
suficientes para atender a atual

A

Café com as mães
A festa aconteceu em 14 de dezembro e marcou desfecho do ano letivo
com a presença dos alunos da
Creche Escola Teresa Cristina e
suas mães. A manhã foi repleta de
atividades, iniciado com uma apresentação de capoeira, comandada
pelo mestre Tchelo. As crianças
também fizeram apresentação de
ballet, um dos cursos das nossas
Oficinas Profissionalizantes Bezerra
de Menezes, em parceria com a
Ebateca. Houve também uma apresentação musical, com a participação dos alunos da creche e o
Professor Adelmo, além de distribuição de cestas básicas e presentes às mães e aos seus filhos.

demanda. Por essa razão,
o convênio entre a instituição e Prefeitura pôde ser
firmado novamente.
A EIAK funciona, desde
1996, conforme autorização da Secretaria de
Educação do Estado da
Bahia (SEC) através da
portaria nº 124/96, publicada no Diário Oficial do
Estado de 18.03.1996.
O objetivo da Escola
Integral é proporcionar ao
aluno o acesso à educação
de qualidade, necessária
ao seu pleno desenvolvimento, compreendido pelos aspectos
físico, emocional, sócio-afetivo, espiritual e intelectual, como condição
fundamental de preparação para o
exercício de um papel social produtivo e a sua integração à sociedade.
As aulas acontecerão no mesmo
endereço, em Patamares, onde
também está em funcionamento a
Centro Espírita Casa de Redenção
Joanna de Ângelis. Foram disponibilizadas 200 vagas da 5ª a 8ª
séries, sendo 100 para o turno
matutino e 100 para o vespertino e
uma equipe de docentes mínima de

Formatura da Alfabetização
A formatura da turma de alfabetização da Creche Escola Teresa
Cristina foi completa, com direito à
entrada triunfal de cada criança.
Todas elas estavam vestidas com
beca e emocionaram os pais que
compareceram ao evento no dia 19
de dezembro. Os pequenos e
pequenas fizeram juramento, discurso, colocação do anel, receberam
seus certificados, agradecimentos,
apresentações musicais e entrega
de presentes aos pais dos alunos.

quatro professores.
As matrículas estão sendo realizadas desde o dia 18 de janeiro, na
sede Creche Escola Tereza Cristina
(CETC), Fundação Lar Harmonia. "A
reabertura da escola é um motivo de
alegria, pois ela foi o primeiro projeto
concreto da Fundação e beneficiou
muitas crianças", declarou a
Cristiane. Gratuitamente, as crianças
receberão material escolar, fardamento, transporte, alimentação e,
tanto ela quanto sua família, serão
beneficiadas com assistência médica, odontológica e psicológica.

Almoço com parceiros
Como forma de agradecimento às
colaborações recebidas durante o
ano de 2006, a Fundação Lar
Harmonia realizou, no dia 15 de
dezembro, um almoço de confraternização para todos os seus parceiros e funcionários. A programação foi vasta, contanto com uma
apresentação de parte do grupo da
Oficina de Ballet e do coral das crianças da creche, com o Professor
Adelmo. Em seguida o diretor da
instituição, Adenáuer Novaes, exibiu
e comentou os investimentos feitos
com as doações recebidas em
2006, ressaltando a importância de
cada um dos presentes na
manutenção dos trabalhos da FLH.

3

4

Ano IV | Nº 37 | Janeiro de 2007

Ministério da Cultura aprova
projeto de arte e cultura da FLH
Por Iure Cardoso
Fundação Lar Harmonia (FLH)
lança, neste ano, o Projeto
Cultura e Arte para crianças e
jovens da Creche Escola Teresa
Cristina (CETC) e da Escola Integral
Allan Kardec (EIAK). Através de
recursos encaminhados pelo
Ministério da Educação e Cultura
(MEC) e de uma emenda elaborada
pelo deputado federal Luiz Bassuma,
o projeto oferecerá oficinas de música clássica, teatro, artes plásticas e
balé. Os jovens a serem contemplados pelas aulas devem ter idades
entre 10 e 18 anos.
A iniciativa foi aprovada em
dezembro de 2006, mas somente em
03 de janeiro de 2007 o MEC consolidou e liberou recursos para as
atividades. "A gente espera que
essas crianças tenham oportunidade
de desenvolver suas habilidades
artísticas e acesso à cultura e a
arte", almeja Cristiane Silveira, presidente da FLH.
O projeto será iniciado em 6 de
março e terá duração de um ano.
Estão sendo oferecidas 150 vagas
para as quatro oficinas. Até a data do
início das aulas, a Fundação vai buscar congregar instrutores responsáveis para ministrar as aulas e
profissionais competentes para compor a coordenação do projeto.
Segundo Cristiane, todas as oficinas terão caráter social e psicope-

A

dagógico e serão acompanhadas
pela pedagoga Jaqueline Sampaio.
"Trabalharemos o conteúdo programático juntamente com a idéia
dos mitos, desenvolvendo atividades
de trabalho em grupo, noções de
ética, cidadania e solidariedade",
conta Cristiane.
Ao final do ano, será organizado
um grande evento na Fundação, que
reunirá apresentações de todas as
turmas. A prioridade das vagas será
para os alunos da CETC e da EIAK,
mas caso não haja demanda para o
número de vagas disponíveis, as
inscrições serão estendidas às meninas e meninos que vivem nas do
Bairro da Paz, Baixa do Tubo e Alto
do Coqueirinho. As atividades ainda
não têm carga horária definida.

Convivência e Espiritualidade
X Semana Espírita do Centro
Espírita Casa de Redenção
Joanna de Angelis é um convite à
reflexão, à luz dos valores que permeiam as relações humanas, difícil
de não ser aceito. Com tema principal Convivência e Espiritualidade, a
X Semana iniciou no dia 27 de
janeiro, com palestra de José
Medrado, às 20h, e segue até o dia
03 de fevereiro, quando Djalma
Argollo encerra as atividades, no
mesmo horário, com a palestra Jesus
como Modelo de Espiritualidade.
Todos os dias, entretanto, será

A

“O

possível conferir uma palestra especial na sede do Centro, sempre às
20h, sendo que no dia 29/01 será
comemorado o aniversário da Casa
com a palestra Reencontros
Cármicos em Família, conduzida
pelo presidente da instituição,
Luciano Menezes. Todas as atividades são abertas ao público.
No dia 03 de fevereiro, o
palestrante Adenáuer Novaes, um dos
diretores do Joanna, ministrará o
Seminário Convivência e Espiritualidade, das 9h às 13h. O investimento
para esta atividade é de R$ 30.
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Calendário 2007
03/02 - Sábado - 9h às 13h
1º Seminário: Convivência e
Espiritualidade - Adenáuer Novaes
Centro Espírita Joanna de Ângelis
17/03 - Sábado - 14h
Curso de Fundamentos da
Psicologia Analítica
Clínica Psiquê
25/03 - Domingo - 9h às 13h
2º Seminário: O Inconsciente e a
Mediunidade - Adenáuer Novaes
Sede da Fundação Lar Harmonia
18/04 - Quarta - 19h
Lançamento de O Livro dos
Espíritos
Sede da Fundação Lar Harmonia
27/05 - Domingo - 9h às 13h
3º Seminário: Mito Pessoal e
Destino Humano - Adenáuer Novaes
Sede da Fundação Lar Harmonia
16/06 - Sábado - 19h
Encontro Junino
Sede da Fundação Lar Harmonia
29/07 - Domingo - 9h às 13h
4º Seminário: Amor, Sexo e
Espiritualidade - Adenáuer Novaes
Sede da Fundação Lar Harmonia
26/08 - Domingo - 9h às 13h
Seminário: Espiritismo Educação
para Vida - Djalma Argollo
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
28/10 - Domingo - 9 às 13h
Seminário Bioética, Direito Civil e a
Espiritualidade - Mônica Aguiar e
Pablo Stolze
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

