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C
tantos eventos ocorrendo ao mesmo tempo no
Lar de Tereza (LT), Novos Rumos traz esta
edição extra! Afinal estamos no ano do
centenário de Brunilde Mendes do Espírito
Santo, fundadora da Instituição!
 
No dia 25 de maio, integrantes da gestão atual
do LT tiveram um encontro especial com a
fundadora, cheio de harmonia e felicidade!
(leia nas páginas 3, 4 e 5).
 
Antes, na página 2, saiba como será o Ciclo
de Palestras do 5 Conselho Espírita de
Unificação (CEU), do qual o Lar de Tereza faz
parte.
 
Na página 6, confira a entrevista com Fátima
Lourenço, que assumiu a vice-presidência do
Lar de Tereza pouco tempo antes da pandemia
do novo coronavírus e muitos não a
conheciam. 
 
Na página 7, leia um resumo do que ocorreu
no Primeiro Encontro dos Integrantes do Lar
de Tereza, no novo Núcleo Paulo e Estêvão,
tendo como tema principal a Comunicação
não violenta e a cultura da paz.  

 
A segunda abordagem será feita, no dia 24 de
julho, às 10h,  por Alexandre Pereira, diretor da
Área de Relações Externas do Conselho Espírita
do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), sob o
título: Gestão dos Conflitos na Casa Espírita.
 
Confira, na página 8, o artigo do Espaço da
Evangelização. E, em tempo, vale informar que
as turmas do ESDE, nos horários da manhã e da
tarde, já estão no modo presencial, enquanto as
da noite continuam nas plataformas online, até o
fim do ano, e na esperança de que seja possível
as reuniões híbridas.

Brunilde Mendes do Espírito Santo recebe rosas de Claudio Pereira Pinto

om a volta das atividades presenciais e 
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Ciclo de Palestras do 5º CEU
Quem não se lembra das
explanações que Divaldo
Pereira Franco fazia,
anualmente, no clube Hebraica,
em Laranjeiras (Rio de
Janeiro)? Ele sempre abria o
Ciclo de Palestras do 5º
Conselho Espírita de

Unificação, que abrange as
Casas Espíritas dos bairros da
Glória a São Conrado e ainda
Paquetá. Porém, devido à
pandemia do novo
coronavírus, as exposições
tiveram de se adequar às 

plataformas online. Assim, no
próximo dia 7 de agosto será
iniciado, dessa vez com Alberto
Almeida, o XXXVII Ciclo de
Palestras do 5º CEU, do qual o Lar
de Tereza faz parte. O evento
também é voltado a não espíritas.
Detalhes na ilustração abaixo:



ATIVIDADES DO LAR DE TEREZA

 Um presente luminoso!
N
Por Sandra Malafaia

Sandra Malafaia
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ano, integrantes da gestão
atual do Lar de Tereza (LT) - e
algumas pessoas bem
próximas à diretoria da Casa -
tiveram um encontro,
emocionante, com Brunilde
Mendes do Espírito Santo,
fundadora da Instituição. Os
principais motivos do evento
foram apresentar o novo
Núcleo Paulo e Estêvão (NPE)
"à nossa Benfeitora
encarnada" e dar início às
celebrações do ano de seu
centenário! 
 
Após conhecer a livraria do
novo NPE, com sorriso alegre
e feliz, Brunilde se dirigiu ao
salão para uma conversa
fraterna com todos os que ali
estavam.
 
O encontro começou ao som
do violão de Caio Capillé,
com a música Recanto de
Paz. 
 
Claudio Pereira Pinto,
presidente do Lar de Tereza,
fez um resumo de como foi a 

o dia 25 de maio deste 

aquisição e a reforma do novo
espaço, agradecendo a todos os
que contribuíram para isso.

Em seguida, visivelmente
emocionado, ele afirmou para
Brunilde: "Estamos sem
palavras, ainda mais no ano de
seu centenário! Já
manifestamos, muitas vezes,
tudo o que a gente pensa ao seu
respeito, nossa Benfeitora
encarnada! Importante ressaltar
que a sua família nunca foi
contrária ao seu trabalho. Isso é
fruto de tudo o que você
semeou!"

Em resposta às palavras do 

presidente, a fundadora do Lar
de Tereza declarou: "Quero
contar uma coisa que aconteceu
hoje de manhã. Eu acordei e
disse, meu Deus, eu vou fazer
100 anos e queria saber o que
eu fiz de bom? Então ouvi dizer
assim:
 
 'En route avec Thérèse (a
caminho com Teresa'). Que
consolação! Este foi o meu
primeiro presente de
aniversário! E a felicidade se
estendeu com esse nosso
encontro belo, rico e luminoso!
Vou para casa hoje muito,
muito, muito feliz! Quero 

Ladeada por
Claudio e
Nair (uma
de suas
filhas),
Brunilde
conheceu a
nova
Livraria no
NPE



agradecer a vocês, de coração, por
todos reunidos aqui, na intenção
permanente de continuarmos no
caminho de Teresa, estudando a
palavra de Jesus e, especialmente,
levando aos nossos filhos a
palavra evangélica!"

Dona Brunilde acrescentou, ainda,
que um de seus filhos disse a ela:
"Mamãe, tenho que te agradecer
muito! Foram tuas palavras, todas
as noites nos nossos ouvidos, que
me impediram de fazer tanta
bobagem, principalmente na
juventude!"

E aproveitou para lembrar que os
Espíritos sempre aconselham que
se faça o Culto do Evangelho no
Lar. "Temos que incentivar os pais
a fazerem. É muito importante o
Lar de Tereza continuar com a
evangelização infantil", afirmou,
complementando: "Trabalhar no
bem é um dom que Deus nos dá e
precisamos valorizar e continuar
trabalhando. Que Jesus esteja
conosco!"

Logo após a explanação de Dona
Brunilde, alguns dos  convidados
do encontro disseram algumas
palavras à fundadora do Lar de
Tereza. Leia um resumo a seguir.

Elisa Hilleshein (que assumiu a
presidência do Lar de Tereza 

após Dona Brunilde e antes
do Claudio): "Estava
repassando esses anos todos,
de tantas mensagens através
de Dona Brunilde, e me
lembrei que Sheilla (uma das
Benfeitoras Espirituais do
LT) nos disse, quando
estávamos com tantas
dificuldades, em Austin -,
que, se tivéssemos um quilo
de feijão, que doássemos; mas
que déssemos também o
aconchego, o ensinamento.
Isso foi taxativo para nós!
Não estou falando dela
somente como pessoa
persistente, que esteve ao
nosso lado esse tempo todo
nos orientando, mas sobre o
valor das mensagens
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recebidas através da sua
mediunidade. 
 
Lembrei-me também, entre
tantas mensagens, que
recebemos do Dr. Bezerra de
Menezes (um dos Benfeitores
Espirituais que ditou as diretrizes
do LT, pelas mãos de Chico
Xavier), uma delas dizendo-nos
que não importava a balbúrdia
que estivesse lá fora. O
importante era o interior de cada
um de nós, o
conhecimento interno de cada
um para vencermos o exterior!"
 
Fátima Lourenço (vice-
predidente do LT): "Considero
muito especial estar aqui! O Lar 

"Então ouvi dizer
assim:

 
En route avec

Thérèse 
(a caminho com

Teresa)!"
 

Brunilde Mendes 
do Espírito Santo
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de Tereza me emociona muito
porque vejo um terreno onde
foram plantadas sementes de
vários tipos. E às vezes, na
Natureza, vemos que há
sementes que, se forem
plantadas juntas, podem não
dar certo. Mas aqui todas
vingaram! 
 
Quando houver dificuldades,
diferenças, lembremos que
somos sementes variadas, mas
que estão florescendo! É
muito emocionante ver a
senhora - e eu me sinto muito
à vontade em falar isso porque
eu vim de fora - e vocês que
estão há décadas aqui! Outra
geração vai desfrutar e levar
adiante. Isso é motivo de
muita alegria! Muita gratidão
por estar aqui!"
 
Simone Antaki (presidente do
Conselho Superior): "Essas
duas senhoras aqui na nossa
frente, foram homenageadas,
com flores e Elisa perguntou:
'por que pra mim?' Pra você
por esses 20 anos que dirigiu a
nossa Casa, orientando a todos
nós, por ter aquela palavra
amiga, aquele olhar
acolhedor! E a você, chefinha
(apelido carinhoso que 

Simone deu à Dona Brunilde),
tudo que você falou sobre esse
Núcleo Paulo e Estevão, além da
gratidão, é o seu legado! Todos
esse anos, desde a fundação a
tudo o que a senhora construiu,
os ensinamentos, os puxões de
orelha, os exemplos, os livros...
E essa Casa aqui vai continuar a
permitir que, tanto nós quanto as
gerações futuras, possamos
continuar esse exercício que nos
proporciona sermos pessoas
melhores! Este é o Lar de Tereza
que a senhora ajudou a construir
no caminho de Tereza! Esse é
um grupo pequeno, mas que
simboliza todos da nossa Casa".

João Aparecido Ribeiro (diretor
da Área de Estudos
Doutrinários): "Nesse 
 momento de confraternização,
de gratidão, me veio à
lembrança de como nasceu a 

editora do Lar de Tereza. Dona
Brunilde saiu da presidência da
Casa para se dedicar à produção
dos livros. Um exemplo de
desapego, sem egoísmo! (Mas
sempre atenta! Se sair do
trilho, ela coloca de novo!). E
nós - Elisa e ele, como vice-
presidente -  assimilamos esse
molde e também tivemos esse
momento de passar o bastão. 
 
O LT prossegue com Claudio e
Fátima. Externo minha gratidão
por esse grande aprendizado!" 
 
Após o encerramento do
encontro com a música Cantiga
de Paz e prece de Dona
Brunilde, Claudio pediu que
todos assinássemos os cartões
das flores para Elisa e para
nossa "Benfeitora encarnada".

Fátima Lourenço, Graça Pereira, Claudio Pereira Pinto, Simone Antaki, Dona Brunilde, Delfina de Almeida e Elisa Hillesheim

Sandra Malafaia
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seriedade são características marcantes de Fátima
Lourenço, vice-presidente do Lar de Tereza. Ela foi eleita
e assumiu o cargo, junto com o presidente Claudio Pereira
Pinto, em 2019, apenas um ano antes da pandemia do
novo coronavírus. Em razão disso, muitos integrantes da
Instituição não a conheciam. Mas ela chegou à Casa em
junho de 2013 - não foi ontem não!

Na verdade, numa Instituição com cerca de 400
voluntários, que se dividem em três turnos nas tarefas
habituais, fica mesmo difícil todos se conhecerem. Por 
isso vamos contar um pouquinho da trajetória, já vitoriosa
dela, no começo de uma gestão, em que o mundo quase
parou devido ao Covid-19!

Fátima começou a estudar o Espiritismo, em 1993, em um
Centro Espírita, no bairro carioca de Irajá, onde morava.
 
Embora tenha se mudado para Copacabana, em 1995,
continuou seus estudos e trabalhos na mesma Casa
Espírita. "Eu ia para Irajá três ou quatro vezes por semana.
Mas quando começaram as obras para a Copa do Mundo e
as Olimpíadas, o trânsito ficou inviável! Então fui visitar
Instituições Espíritas por aqui", afirmou.

Fátima revelou que estava no silêncio que antecede à
palestra de uma reunião pública, na Sede do Lar de Tereza,
quando surgiu-lhe o sentimento de que esse era o seu novo
lugar!

"Essa questão de transição de Casa Espírita não é fácil!
Costumo dizer que o Centro de Irajá foi o meu berço, a
minha primeira infância. Aqui (no LT) é a minha escola
primária!", comentou.

Em seguida, Fátima fez o Atendimento Fraterno, com a
Graça Pereira (diretora da Área de Assistência Espiritual), 

Entre a sensibilidade e a seriedade
Por Sandra Malafaia

Sensibilidade emocional, alegria e - sim - muita

retornou aos estudos da Doutrina Espírita, no LT, e foi
convidada a entrar para o Estudo de Dirigentes Espíritas e
Facilitadores (EDEF).

Em 2016, o LT estava precisando de facilitadores para o
estudo de O Livro dos Espíritos e ela foi chamada a essa
tarefa junto com a Terezinha Lumbreras. 

Conheceu os núcleos Emmanuel (em Jacarepaguá) e Paulo
e Estêvão (também em Copacabana) e começou a trabalhar
na Casa de Renato, em Austin (Nova Iguaçu), participando
do Grupo Família, das visitas externas e como facilitadora
dos estudos.

E foi lá, em Austin, que Elisa Hilleshen, então presidente
do LT, chamou Fátima para uma conversa: "Ela me disse -
tenho uma proposta para você ajudar na administração da
Casa, para você ser vice-presidente do Lar de Tereza.
Comecei a chorar, foi um susto pra mim! E me deu uma
emoção indescritível! (e ela chorou também ao relatar esse
fato ao Novos Rumos). A Elisa percebeu, disse que o
convite foi uma intuição que ela teve e que eu não me
preocupasse, pois ela estaria sempre ao meu lado!"

"A união do Lar de Tereza num objetivo comum, esse
amor que todos têm pela Casa, é o nosso maior tesouro, que
faz com que o LT ultrapasse todas as dificuldades! É o
legado de Dona Brunilde!", concluiu.

Reprodução

Fátima Lourenço, vice-presidente do Lar de Tereza
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Comunicação não violenta foi o tema abordado por Joana Garcia (diretora
adjunta da Área de Evangelização do LT), no Primeiro Encontro dos
Integrantes do Lar de Tereza no novo Núcleo Paulo e Estêvão. O evento,
que ocorreu no dia 26 de junho, fez parte de uma série de três palestras, em
torno do mesmo assunto, com expositores diferentes. Os próximos
ocorrerão em 24 de julho e 21 de agosto.

O presidente do Lar de Tereza, Claudio Pereira Pinto, explicou que já há
algum tempo, a direção do LT tem estado preocupada e atenta quanto a
questão dos conflitos dentro dos espaços compartilhados nos grupos de
estudo e nas reuniões.

"As facilidades das comunicações midiáticas também ensejaram a
oportunidade de nos manifestarmos, irrefletidamente, expondo as nossas
entranhas e nos expressando, frequentemente, de forma agressiva! Pontos
de vistas discordantes, sobretudo nesse momento em que nossa sociedade
atravessa, favorecem a discórdia, ao contrário do que devemos cultivar
numa Casa Espírita. Então, atentos a essa questão, sentimos a necessidade
de abrirmos espaço para o tema da Comunicação Não Violenta", afirmou. 

Ao começar sua palestra, Joana Garcia disse que ela mesma
pratica a comunicação violenta e que, portanto, não estava ali para ensinar,
mas para dividir com todos o que ela se esforça a fazer.

"A base dessa ideia é a bondade! Ainda somos imperfeitos, mas temos
algumas técnicas para que a nossa forma de nos relacionarmos, no nosso
cotidiano, seja marcada pela bondade: como usar o coração e tratar a todos
com a humildade de quem ouve a si mesmo, através da boca alheia",
ressaltou.

Joana citou o livro do educador, pacifista, mediador de conflitos e psicólogo
Marshall Rosenberg, que disseminou a abordagem da Comunicação Não
Violenta. 

De acordo com Joana, comunicação violenta é aquela que traz dor, que
favorece a mágoa. E tal comunicação também acontece através de gestos,
caras e bocas! No entanto, nem sempre a essa comunicação é reconhecida
como violenta. Muitas vezes, ela é  entendia como brincadeira: “Ah! É só 

101/20227

um jeito de brincar porque lá na
minha infância, a gente falava
assim. Ora isso é uma forma de
justificar o que já não é mais
adequado fazer. Hoje não fazemos
mais porque entendemos que isso
magoa!", declarou Joana,
acrescentando que empatia é a
compreensão respeitosa do que o
outro está vivendo.
 
Segundo ela, também é comum
colocar a culpa no outro: "Não se
pode falar nada com tal pessoa
porque ela é muito sensível, parece
uma porcelana! Assim se valida
algo que produz danos,
consequências que não são boas,
comentou. 
 

Veja o vídeo todo da palestra no
Youtube do Lar de Tereza, pelo

endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?

v=f88GwmBsPu8

Comunicação não violenta e a cultura da paz

Claudio Pereira Pinto e Joana Garcia

Por Sandra Malafaia
Sandra Malafaia



ansiedade, mágoa, tristeza,
alegria, entusiasmo,
gratidão e tantos outros
sentimentos passam por
nosso íntimo todos os dias.
Somos seres humanos em
busca de respostas para os
mistérios da vida.
 
Vivemos diferentes
experiências, tanto como
encarnados quanto como
desencarnados, e essas
experiências vividas nos
permitem ter níveis de
compreensão da vida
diferentes uns dos outros.
 
Fomos criados simples e
ignorantes, mas
conquistaremos a
perfeição. 
 
A afirmação do nosso
Mestre Jesus “Conhecereis
a verdade e a verdade vos 

ESPAÇO DA EVANGELIZAÇÃO

Como Reconhecer e lidar 
com os nossos sentimentos 
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Por Cátia Cardoso

Incerteza, angústia, 

libertará!” (João 8:32) é um
grande ensinamento que
precisamos colocar em
prática. Se faz necessário
que busquemos o
autoconhecimento, pois ele
é um processo de libertação.
A partir do momento em
que (re)conhecemos os
nossos sentimentos e
emoções, conseguimos
olhar para dentro de nós
mesmos e buscar
(re)significar esses
sentimentos.

A nossa verdade interior
está dentro dos nossos 

 

corações e à medida que
vamos vivendo essas
experiências da vida,
procurando compreendê-
las, encarando com
coragem nossos pontos
positivos e negativos,
nossas limitações e nossas
facilidades, vamos
entendendo melhor que só o
amor é capaz de nos
auxiliar nessa busca. 
 
 Que possamos encontrar a
nossa Paz e a nossa Luz
interior!!

 

Ilustrações de acervo do Canva
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Notas e lembretes

Neste ano de 2022, a
monitoria dos Cursos de
Extensão (Centro de
Cidadania da ESS/UFRJ)
apresentou, na 11a Semana
de Integração Acadêmica
da UFRJ (SIAc), em versão
on-line, o trabalho,
intitulado  Qualificação
para o Cuidado de
Crianças e Adolescentes:
Resistência e Educação
Popular em Tempos de
Pandemia. 
 
O trabalho foi realizado no
ano de 2021, na Casa de
Renato (Austin Nova
Iguaçu), tendo recebido
menção honrosa!
 
"Em janeiro de 2016, a
Escola de Serviço Social da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro (ESS/UFRJ),
por meio do Centro de
Cidadania da ESS/UFRJ, 

Menção honrosa

efetuou uma parceria
institucional com o Lar de
Tereza – em sua unidade
assistencial de Austin, Casa de
Renato, propiciando o acesso à
universidade pública para além
de seus campi universitários, na
Baixada Fluminense",
informou Maria Magdala
Vasconcelos de Araújo Silva,
conselheira do LT e que está à
frente desse trabalho.
 
Desde então, foram oferecidas
sete edições dos cursos de
extensão, quatro Cursos de
Cuidadores da Terceira Idade e
três de Qualificação para o
Cuidado de Crianças e de
Adolescentes. 

Reprodução

Bazar Beneficente
O Bazar Beneficente do Lar de
Tereza (na Av. Nossa Senhora
de Copacabana, 610 - Loja F -
Galeria Ritz) acaba de completar
26 anos! A loja está funcionando
às segundas, quartas e sextas-
feiras, das 10h às 17h.

Magdala Silva (de blusa verde) e equipe

Trabalho da Assistência
Espiritual para o público em geral.
Telefones: (21) 97444-2850  (às 2ª
feiras, das 13h30 às 15h; e, às 5ª
feiras, das 10h às 11h30).
 
(21) 97483-4591 (às 4ª feiras, das
9h às 10h30; e, às 5ª feiras, das
10h às 11h30).
 
Para o Atendimento Fraterno
presencial, agendar pelo 
telefone (21) 2236-0583

Conversa Fraterna

A Livraria Irmão X está
funcionando, na Sede do Lar de
Tereza, de 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h. A que fica no Núcleo Paulo
e Estêvão (Rua Rodolfo Dantas,
97, Térreo, Copacabana)
também está funcionando no
mesmo horário. 
Mais informações pelo telefone
(21) 97922-0583.

Livraria Irmão X
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O Lar de Tereza possui algumas
campanhas sociais permanentes. Entre elas:

             
 

Quilo:                          
Arrecadação de alimentos não perecíveis
para a distribuição aos co-participantes da
Casa de Renato (Austin, Nova Igauçu/RJ) e
do Núcleo Emmanuel. Doando algum quilo
de alimento, você estará possibilitando que
as crianças, os jovens, os adultos e os idosos
recebam, também, o alimento para o corpo. 
 

Tijolinho:
O Tijolinho é uma campanha de assistência
habitacional. Esta assistência vem sendo
feita, desde 1983, na Casa de Renato -
Austin, Nova Iguaçu/RJ.
 
O objetivo é promover ou auxiliar a compra,
construção, reforma ou a execução de
pequenos reparos nas casas das famílias
carentes, atendidas pela Casa de Renato.
Devido ao grande número de solicitações, a
Casa de Renato proporciona a execução de
casas simples, mas com condições mínimas
de habitabilidade em termos de espaço,
segurança e higiene, para cada família.
 

Cobertor:
Essa é uma campanha de doação de
cobertores, vigente da segunda quinzena de
maio ao final de julho. Atende a dois 

núcleos do Lar de Tereza: Emmanuel (em
Jacarepaguá) e Casa de Renato, em Austin
(Nova Iguaçu).
 
Mais informações pelos tels. da Sede, em
Copacabana (21) 2236-0583; e do Núcleo
Emmanuel (21) 3082-7371.
 

Enxoval:
O Grupo Meimei reúne roupinhas para
bebês, em delicados enxovais. Além de
encaminhar os enxovais para as mães do
Grupo de Gestantes, que se reúne às quartas-
feiras, na Casa de Renato, em Austin (Nova
Iguaçu), contempla também as mães da
Maternidade da Praça XV.

Essa é uma campanha que aceita qualquer
medicamento, desde que esteja no prazo de
validade. Os mais necessitados no ambulatório,
na Casa de Renato, em Austin (Nova
Iguaçu/RJ), estão listados no seguinte endereço
do site do Lar de Tereza:
www.lardetereza.org.br/campanha-
remedio.asp

Em caso de depósito, veja as informações,
no site do Lar de Tereza, copiando o

endereço eletrônico:
 

 http://www.lardetereza.org.br/
como-ajudar.asp

Como Ajudar nas Campanhas do LT

Remédios
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 Exercita-te no bem
Reprodução

JESUS NECESSITA DE
TODOS NÓS, como
colaboradores em todas as
frentes.
 
É justo que, se ainda
estamos encarnados,
dediquemos nossas horas às
tarefas do lar que nos
solicita atenção e carinho.
Todavia, nada impede que,
depois de atendê-lo, olhemos
ao nosso redor para socorrer
os desanimados e tristes que
nos procuram, rogando
consolação.

Se é belo buscarmos os
subnutridos do corpo para
alimentá-los, é igualmente
belo buscarmos os
subnutridos da alma para
alimentá-los com o Pão de
Luz do Evangelho de nosso
Mestre.

Recordando Paulo de Tarso, 

 Estamos no trabalho
profissional? Que
podemos fazer por
nossos colegas, dentro
deste ambiente, além de
cumprir o que é de
nossa responsabilidade?
Em que momentos
podemos visitar aqueles
que voltam ao lar após
longas enfermidades
para dar-lhes as boas- 

consideremos seu exemplo.
Em todas as situações, onde
quer que ele se encontrasse
era um só o seu pensamento:
“servir a Jesus, pregando o
Seu Evangelho,
exemplificando o bem e
trabalhando onde e como o
trabalho surgisse”.
 
Façamos, portanto, nosso
roteiro, aproveitando todas
as horas disponíveis para
atendê-lo. vindas?

Que podemos dizer aos
que se despediram de seus
entes amados, e, por isso,
choram sem consolação?

Tudo isso, meus irmãos é
bênção de serviço para o
coração que deseje se
exercitar no amor ao
próximo.

É natural que você 
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Sede - Av. Nossa Senhora de Copacabana, 709, sala 504.
Telefone (21) 2236-0583:
4ª feira: 8h30; 19h30
6ª feira: 16h
 
Núcleo Paulo e Estêvão - Rua Rodolfo Dantas, 97,
Térreo, Copacabana: 
2ª feira: 19h
3ª feira: 8h30
4ª feira: 14h
 
Núcleo Emmanuel - Estrada do Engenho 
D´Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tel: (21) 3082-7371: 
 (até o fechamento desta edição, ainda não estava
decido quando voltará presencialmente)
 
Casa de Renato - Av. dos Inconfidentes, 1.105, Austin,
Nova Iguaçu. Telefone (21) 2763-1021:
Sábado: 17h (ainda não voltou)

Lar de Tereza - Instituição 
Espírita-Cristã de Estudo e Caridade

Pres.: Claudio Pereira Pinto

Vice-Pres.: Fátima Lourenço

Dir. de Estudos Doutrinários: João Aparecido
Ribeiro

Jornalista responsável:
Sandra Malafaia (reg. nº 19272)

Colaboradores: 
Elizabeth Martins, Márcia Nezzi e Assumiriam Capillé
(diretora da Área de Evangelização)
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Reuniões Públicas N o v o s  R u m o s
NOTICIÁRIO DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA

-

O Lar de Tereza está voltando com suas
Reuniões Públicas presenciais. No entanto, as
palestras, via Internet,  também ocorrem às
segundas-feiras, às 19h, pelo canal do LT no
YouTube; 
As turmas do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE), nos horários da
manhã e da tarde, já estão no modo presencial,
enquanto as da noite continuam nas
plataformas online, até o fim do ano, e na
esperança de que seja possível as reuniões
híbridas.
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planifique uma ação que
lhe traga paz e
tranquilidade, em benefício
de sua saúde, entretanto,
por pensar em como você
trabalhará amanhã, não
deixe de fazer o que for
preciso hoje; sobretudo
porque todos os nossos
planos só se realizarão
após a sanção divina, pois
Deus examinará tudo em
seus mínimos detalhes,
deixando então que na vida
você realize apenas o que
for melhor e mais útil ao
seu Espírito.
 
Mesmo que porfiemos em 

 
 

nossa rebeldia de fazer só o
que queremos, o Senhor
toma o que fizemos usando o
nosso livre-arbítrio, e
transforma em lições
sublimes de retificação,
levando-nos, em última
análise, ao cumprimento de
Sua Vontade soberana que se
baseia sempre no que é
melhor para o nosso futuro
eterno.

Recordando a recomendação
de Santo Agostinho em O
Livro dos Espíritos   , ao
anoitecer, indaguemos com
sinceridade: “Como vivi o
dia de hoje?”.

Com a resposta de nossa 

consciência, agradeçamos
pelos acertos e roguemos a
Ele que nos ajude a
consertar os erros de hoje
com maior vigilância em
tudo o que fizermos no dia
de amanhã, aceitando as
correções necessárias com
gratidão, a fim de que,
como recomenda Paulo de
Tarso, possamos ao final de
nossa vida na Terra
“apresentar-nos a Deus
aprovados, como obreiros
que não têm de que se
envergonharem, que
manejam bem as palavras
da verdade   ”.

 
  Icléia

 Do livro: Exercita-te no Bem!
 Editora Lar de Tereza
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