4

Ano IV | Nº 39 | Março de 2007

Semana Espírita 150 Anos de Luz
Centro Espírita Harmonia
realiza, entre 18 e 22 de
abril, a Semana Espírita 150
Anos de Luz. A vasta programação
inclui palestras, seminários, apresentações culturais, psicopictografia e o
lançamento da mais nova edição de
O Livro dos Espíritos, traduzida por
Djalma Argollo.
Muito mais do que um momento
de festividades, a Semana Espírita é
sempre um convite à reflexão, ao
auto-conhecimento e aprofundamento
das discussões contemporâneas que
envolvem as questões do espírito.
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Este ano em especial, o tema da
Semana traz à discussão os 150
anos de publicação de O Livro dos
Espíritos, primeiro livro codificado e
publicado por Allan Kardec. Todas as
palestras, assim como as atividades
culturais, terão o objetivo de levar
todos a refletirem sobre o paradigma
espírita, a vida e a condição de
espírito imortal.
Todos estão convidados a participar
das atividades, planejadas com muito
empenho e amorosidade pela equipe
do Centro Espírita Harmonia, presidido
pelo engenheiro Marcos Cintra.

AMOR É FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”

Calendário 1º Semestre 2007
18/04 - Quarta - 19h30
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
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Gritos e alentos
Adenáuer Novaes

Humanidade grita por socorro. O
planeta agoniza em dois lados.
Do lado material, a degradação é
visível. O Protocolo de Kyoto, numa
tentativa de amenizar o problema,
alerta para o aquecimento global. Os
países industrializados, dentre eles o
Brasil, quarto maior emissor de gases
poluentes, são insensíveis ao problema que ameaça a vida no Planeta.
Do outro lado, o egoísmo grassa,
transformando as pessoas em
máquinas de consumo e retenção de
bens materiais, fomentando o orgulho
e a vaidade. Felizmente existe saída.
O mundo precisa de orientação adequada, valores espirituais, energia
amorosa, bem como, de paz. O
espiritismo é uma das saídas, pois
apresenta idéias que podem contribuir
para tal. Desde a publicação de O
Livro dos Espíritos, em 18 de abril de
1857, os espíritos vêm apresentando
propostas de transformação ao ser
humano que, se seguidas, fariam as
melhorias desejadas pela
Humanidade. No dia 18 de abril de
2007, a Fundação Lar Harmonia
reviverá aquela publicação de 150
atrás, pois, uma nova edição do
referido livro será lançada a público.
O evento acontecerá na sede da
Fundação. Todos estão convidados.
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FLH lança nova edição de
O Livro dos Espíritos traduzida
por Djalma Argollo

Programação da Semana
Espírita 150 Anos de Luz
convida todos à reflexão
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Confira artigo
sobre a vida e obra
de Allan Kardec
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Nova edição de O Livro dos Espíritos será lançada na FLH
Por Iure Cardoso
Fundação Lar Harmonia
(FLH) lança, no próximo dia
18 de abril (quarta-feira), às
19h30, a sexta edição traduzida
para o português (do Brasil) de O
Livro dos Espíritos, codificado por
Allan Kardec. A obra, um marco
para o Espiritismo, contém os princípios da doutrina espírita, ditados
pelos Espíritos e compilados por
Allan Kardec. Trata ainda da origem
e natureza dos Espíritos, da imortalidade da alma, da vida após a morte,
das leis morais e da evolução espiritual. O livro foi lançado pela primeira
vez em 18 de abril de 1857, no contexto histórico em que a França
estava sobre o governo de
Napoleão III e no período que o país
era referência cultural no mundo.
O evento de lançamento acontece durante a celebração do
aniversário do Centro Espírita
Harmonia, na sede da Fundação
Lar Harmonia (Rua Deputado Paulo
Jackson n.560, Piatã), dentro da
programação da Semana Espírita
150 Anos de Luz. O evento contará
com a apresentação do Grupo
Vocal Madrigal da UFBA, do Balé
da EBATECA - Costa Verde, de
espetáculo teatral com o apoio da
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Escola de Teatro da UFBA e
palestra do tradutor, que também
autografará exemplares, vendidos a
preços promocionais.
"O Livro dos Espíritos é o mais
importante dentro do espiritismo por
ter o conteúdo básico da doutrina
espírita", afirma Djalma Argollo,
escritor, conselheiro da Fundação e
também presidente da AMAR Sociedade de Estudos Espíritas.
Djalma é também terapeuta junguiano e possui 17 livros publicados, sendo 15 com direitos autorais
doados à FLH, instituição fundada,
em 1994, pelo escritor e psicólogo
Adenáuer Novaes.
Traduzida pelo escritor Djalma
Argollo e revisado por Maria

Expediente
Jornalista Responsável
Carla Aragão - Mtb 1843
Edição
Adenáuer Novaes
Reportagem
Djalma Motta Argollo
Iure Cardoso
Design Gráfico
Luca Pedreira
Apoio
CIPÓ - Comunicação Interativa
Fotolito - Via 44
Impressão - Contraste Editora Gráfica
Tiragem - 2000 exemplares
Rua Deputado Paulo Jackson
(antiga Rua da Fazenda), 560 - Piatã
Salvador - Bahia - Brasil
Fone 71 3286 7796
atendimento@larharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br
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Angélica Mattos, a edição é a
primeira eminentemente nordestina
e terá uma tiragem inicial de 10.000
exemplares. A maior preocupação
para Djalma foi ser o mais fiel possível ao original. Para isso fez o trabalho partindo do estudo de um
primeiro original francês e da
revisão publicada por Allan Kardec,
contendo as erratas e correções.
A edição foi gentilmente doada
pelo tradutor para as obras assistenciais da Fundação Lar Harmonia,
entidade sem fins lucrativos que se
dedica à educação de crianças e à
divulgação do espiritismo. O Livro
dos Espíritos será comercializado
em centros espíritas e livrarias e
poderá ser adquirido por R$ 16,00.
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Allan Kardec: sua vida e sua obra
Por Djalma Motta Argollo
llan Kardec, pseudônimo do
professor Hippolyte-Léon
Denizard Rivail, nasceu na
histórica cidade de Lyon, na França.
Fez seus estudos de graduação de
Magistério com Johann Heinrich
Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça.
De retorno à França, dedicou a
primeira metade de sua vida ao ensino. Escreveu diversas obras didáticas, bem como apresentou uma
memória para modificação do sistema de ensino na França, que foi
premiada pela Academia de Arras.
Preocupado com as questões
sociais, ensinou durante vários anos
a jovens oriundos de comunidades
empobrecidas, preparando-os para
ingressarem nos estudos universitários. Mentalidade enciclopédica,
conhecia e ensinava a língua francesa, matemática, astronomia, anatomia
comparada, física e química, além de
falar e escrever o alemão e o inglês.
Entre os anos de 1854 e 1855,
tomou conhecimento dos fenômenos
mediúnicos das "mesas girantes",
então em voga na Europa e Estados
Unidos, e teve oportunidade de vêlos acontecer, tornando-se um
pesquisador para esclarecimento
próprio. Priorizando mais o conteúdo
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das comunicações do que o fenômeno em si, utilizou-se do método de
cross examination, pelo qual reinterrogava os espíritos comunicantes,
não só através do médium original,
como por outros médiuns.
Assim nasceu O Livro dos
Espíritos, no qual ele conservou a
forma de perguntas e respostas, que
copiava a maneira pela qual foi
elaborado. O pseudônimo Allan
Kardec foi utilizado não apenas para
distinguir seu trabalho literário daquela obra, que pertencia aos Espíritos,
como também para que a doutrina
que surgiu de seus estudos vencesse
pelos próprios méritos, e não por
causa do seu nome, conhecido nos
meios intelectuais franceses.
Com o sucesso de O Livro dos
Espíritos, cuja primeira edição em 18
de abril de 1857 esgotou-se logo,
exigindo uma nova reimpressão em
1858, Allan Kardec passou a receber
comunicações espirituais acontecidas
em inúmeros países. Passou então a
empregar o método da "convergência
de provas", pelo qual cruzava as
comunicações mediúnicas, verificando a concordância entre elas, no que
dizia respeito aos princípios básicos
da nova doutrina. Deste trabalho surgiram os demais volumes que compõem as Obras Básicas do

Espiritismo: O
Livro dos
Médiuns, O
Evangelho
segundo o
Espiritismo, O
Céu e o Inferno
e A Gênese.
Para que a
doutrina
pudesse se
popularizar
mais rapidamente,
bem como
receber
informações
sobre os fenômenos mediúnicos
que ocorriam no meio
social francês e em outros países, criou a Revista Espírita.
Fundou e dirigiu durante quase dez
anos a Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas, que, com adaptações, é o modelo para as instituições espíritas até hoje. Em 31 de
março de 1869, depois de quatorze
anos de trabalho ativo e incessante
em prol da divulgação do Espiritismo,
Allan Kardec desencarnou em sua
casa, por causa do rompimento de
um aneurisma, enquanto preparava
mais uma edição da Revista Espírita.

Conheça um pouco mais sobre as Obras Básicas
O LIVRO DOS MÉDIUNS
contém o ensino especial dos
Espíritos sobre a teoria de todos os
gêneros de manifestações, os meios
de comunicação com o mundo
invisível, o desenvolvimento da
mediunidade, as dificuldades e os
tropeços que se podem encontrar na
prática do Espiritismo, constituindo o
seguimento de O Livro dos Espíritos.

O CÉU E O INFERNO,
ou A Justiça Divina Segundo o
Espiritismo, faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida
espiritual, sobre as penalidades e
recompensas futuras, sobre os
anjos e demônios, sobre as penas,
entre outros aspectos, seguido de
numerosos exemplos acerca da
situação real da alma durante e
depois da morte.

A GÊNESE
é uma obra que tem por objeto o
estudo dos três pontos até agora
diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as
predições, em suas relações com as
novas leis que decorrem da observação dos fenômenos mediúnicos.

O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO
traz a explicação das máximas
morais do Cristo em concordância
com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias
da vida.
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