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EDITORIAL

 À esquerda, a fundadora do Lar de Tereza aqui na Terra, Brunilde Mendes do Espírito Santo, e duas de suas filhas, na
celebração, em família, de seu centenário! À direita, Teresa de Lisieux, que - com a permissão de Jesus - também já havia

edificado a mesma Instituição no Plano Espiritual
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muitas celebrações no Lar de Tereza (LT)!
Brunilde Mendes do Espírito Santo, que
fundou a Instituição aos 29 anos de idade, fez
aniversário de 100 anos, no dia 01/08. O LT 
 completa 71, em 23/09. 
 
Nesta edição especial de Novos Rumos, saiba
um pouco sobre como foram e estão sendo
realizados esses eventos, que também
contaram com declarações de César Reis e
Divaldo Pereira Franco, amigos diletos da
fundadora (págs. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

gosto e setembro são meses de   

"Que as rosas do
perdão do céu se

desfolhem em chuva
sobre vossos

corações! Pela graça
de Deus, sou

Teresa"
Teresa de Lisieux

Edição Especial

Na pág. 8, saiba sobre alguns eventos,
divulgados pelo Movimento Espírita. Na pág. 9,
o Espaço da Evangelização. Na pág. 10,
verifique a reportagem sobre a segunda
abordagem de Comunicação Não Violenta,
dentro do I Encontro dos Integrantes do LT.
 
Leia, ainda, as demais colunas desta edição
de Novos Rumos, com gostinho de festa, e a
volta de Os Espíritos do Livro, na pesquisa
de Márcia Nezzi. Boa leitura!
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ATIVIDADES DO LAR DE TEREZA

Brunilde faz 100 anos e LT, 71  

N
Por Sandra Malafaia
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a edição anterior, Novos Rumos noticiou 
a primeira celebração (dia 25 de maio) do
centenário de nascimento de Brunilde Mendes
do Espírito Santo, com a presença da diretoria e
de assessores do Lar de Tereza. Depois disso, no
dia 31 de julho deste ano - um domingo -, a
Instituição realizou um encontro com os demais
trabalhadores da Casa, começando com 
 apresentação no Youtube e culminando com uma
conversa, online, ao vivo, com a aniversariante.

Claudio Pereira Pinto, presidente do Lar de
Tereza, deu início ao encontro, dizendo:

"Este evento é uma comemoração do Lar de
Tereza pelos 100 anos de aniversário de Brunilde
Mendes do Espírito Santo, a nossa querida
Brunilde, uma personalidade mais que especial!
Esperamos que seja um registro interessante, que
possa ser guardado, em nossas memórias, de uma

história tão bonita, tão rica e tão impressionante
para todos nós!
 
Resolvemos realizar esta reunião num domingo
para dar oportunidade a um maior número de
pessoas, que desejam participar e festejar
conosco este aniversário de Brunilde, que, neste
primeiro de agosto, completa 100 anos de idade". 
 
Claudio relembrou a história da fundação do Lar
de Tereza e fez um breve perfil de Brunilde.
 

A fundação da Casa
 
"No dia 23 de setembro de 1951, ao término da
realização de um Culto do Evangelho, na própria
residência de Brunilde, os 12 participantes ali
reunidos foram surpreendidos por uma
mensagem de Icléia (Espírito de estreita ligação
com Brunilde, desde a sua mocidade), que lhes
informava que, naquele dia, estava sendo

O presidente do
LT, Claudio
Pereira Pinto,
Dona Brunilde,
Simone Antaki e
Ângela Célia, na
celebração do
centenário da
fundadora da
Casa, através do
Youtube 
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fundado o Lar de Tereza, corporificação aqui na
Terra de um trabalho já existente na
Espiritualidade. Dessa mensagem nós extraímos o
seguinte trecho: Assim projeta-se hoje, na
Terra, o Lar de Tereza, já edificado no mundo
espiritual, pelas mãos operosas da abnegada
irmã, cujos carinhos se estendem em direção
dos pequeninos, das mães e dos velhinhos que
nele encontrarão o templo de oração e a escola
renovadora à Luz do Consolador”.

Em seguida, o presidente do LT afirmou que a
Instiuição conta, hoje, com cerca de 500
colaboradores voluntários, que atuam em diversas
frentes de trabalho na Sede, no Núcleo Paulo e
Estêvão (NPE), no Núcleo Emmanuel (em
Jacarepagguá) e na Casa de Renato (em Austin,
Nova Iguaçú). 

De acordo com ele, esse dado, por si só, revela a
força da ação dos Espíritos na seara dos homens.
Mas, sobretudo, a determinação de Brunilde
Mendes do Espírito Santo, uma alma dedicada,
atenta, empreendedora e, mais que tudo, fiel às
orientações que recebeu da Espiritualidade. 

Perfil da Fundadora 

Claudio fez um breve perfil da fundadora do LT:

"Não obstante as responsabilidades assumidas
como médium e dirigente de uma Instituição
Espírita, Brunilde teve uma vida profissional,
tendo trabalhado no Instituto de Resseguros do
Brasil e também constituiu uma família: Nair,
Lúcia, Paulo, Elise e Carlos Augusto são os
filhos, que estão hoje ao seu lado, acompanhando
essa trajetória que nos impressiona!

Falar de Brunilde é falar de uma alma plural:
mulher, mãe, médium, dirigente, empreendedora,
que certamente transcende o tempo em que
vivemos! De seu passado remoto, Brunilde trouxe
a experiência das ricas construções da presente
existência, que se imortalizam em nosso futuro".
 

Participantes da live
 
Renata Velozo, assessora da Área de Estudos
Doutrinários do LT, fez a apresentação da live, que
contou com a exibição de trechos de vídeos - como
o de janeiro deste ano, que abriu as celebrações do
centenário da fundadora do LT e teve a
participação de Elisa Hilleshein (ex-presidente do
LT) e palestra de César Reis (amigo dileto de
Brunilde) -, além de trechos antigos de Brunilde,
conversando com a juventude do Lar de Tereza.
 
A live contou, ainda, com depoimentos de alguns
trabalhadores da Casa: Edineide Francisco de
Fonte (secretaria); Edmilson (da Kombi); Marina
(da costura); João Aparecido Ribeiro, diretor da
Área de Estudos Doutrinários; Lúcia Rangel,
diretora do Núcleo Emmanuel; Simone Antaki,
presidente do Conselho Superior; Fátima
Lourenço, vice-presidente do LT; Rafael
Giordano, membro do Conselho Fiscal e Assessor
de Informática; Graça Pereira, diretora da Área de
Assistência Espiritual; Tereza Falcão e Arlete
Gardel (do Bazar); Delfina de Almeida,  membro
do Conselho Superior; Ana Amorim, com o grupo
de idosos assistidos pela Casa de Renato, cantando
ao som do violão de Nádia Lutterbach, entre
outros. 
 
Em seguida, foi apresentada a música Esse Teu
Amor, feita por Rubens Lemos para Dona
Brunilde, enquanto eram exibidas algumas fotos
ao longo do tempo.  
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Para a alegria de quem também gostaria de falar à
Dona Brunilde, eis que ela entra, ao vivo, com
Simone Antaki e Ângela Célia (do Núcleo
Emmanuel), e mais trabalhadores do LT puderam
se expressar. Após receber flores, acompanhadas
de cartão, com palavras de gratidão, em nome da
sua "família do Lar de Tereza", a fundadora do LT
declarou (a seguir).
 

E Brunilde declara, orando!
 
Em resposta às homenagens recebidas, Brunilde
Mendes do Espírito Santo expressou-se, orando:

 
"Jamais podemos vencer qualquer luta sozinhos. A
fraternidade pura se revela exatamente no momento
das lutas. O Lar de Tereza jamais se ergueria como
casa devotada ao Bem, se não pela presença desses
e de todos os companheiros que ao Bem já estão
dedicados. 
 
Eu agradeço, de joelhos, a amizade, o apoio, a
sustentação, que todos têm me dado, que me deram
através dos tempos, quando eu era jovem, quando
eu estava mais ou menos no caminho da velhice e
agora, que estou realmente velha! Mas o amor não
envelhece! Se envelhecesse, nós não estaríamos
aqui. O amor não envelhece; pelo contrário, o amor
cresce à medida em que o tempo passa e as provas
de amor se repetem. 
 
Assim, queridos, neste dia para mim tão
importante, talvez o mais importante de todos, eu
digo, de coração aberto, jamais nós estaríamos aqui,
comemorando unidos como sempre estivemos, se
não fosse a presença de vocês porque sozinho
ninguém nada realiza! Braços abertos à fraternidade
pura é o primeiro sinal da vitória! Se vocês aqui
estão, hoje, orando comigo, agradecidos a todos 
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esses anos de amizade e de amor, na realidade, é
porque nós continuamos de mãos dadas, corações
unidos em torno de Jesus, sem contar os anos que
passam porque, quando estamos servindo a Jesus, o
tempo se eterniza! 
 
Então, queridos, obrigada por tudo de alegria que
vocês me trouxeram neste dia tão importante para
mim porque é um dia de reflexão. Estou fazendo
100 anos, graças a Deus, mas me volto para mim
mesma e pergunto o que fiz, o que esses 100 anos
marcam pra mim? Caminhei com Jesus, caminhei
com meus irmãos de mãos dadas, os irmãos que Ele
me deu para que eu pudesse realizar alguma coisa,
naturalmente libertando-me, quem sabe de um
passado menos ditoso, mas agora eu posso olhar
para trás e dizer: Senhor, obrigada pelo bem infinito
que me proporcionaste, oferecendo-me todas essas
mãos amigas para me sustentarem, impedindo que
eu caísse, possivelmente nos meus erros de outrora. 
 
Obrigada, Senhor, por este momento tão feliz, que
todos nós estamos vivendo agora ao seu lado,
Senhor, e, sobretudo, recebe o nosso coração
agradecido, que te promete continuar, mesmo dentro
da nossa pobreza, te servindo, agora e para sempre!
Que assim seja, graças a Deus!"

Reprodução

Brunilde Mendes
do Espírito Santo,
em festa de seu
centenário, junto à
família
consanguínea



César Reis e Divaldo Pereira Franco
homenageiam Dona Brunilde
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No dia seguinte, data mesmo do
centenário de Brunilde Mendes do
Espírito Santo (01/08), a Reunião
Pública, via Youtube do Lar de
Tereza, também homenageou a
fundadora.
 
A Reunião Pública, que acontece,
online, às segundas-feiras, às 19h,
contou com palestra de César Reis
(Lar Fabiano de Cristo) e declaração
de Divaldo Pereira Franco (Mansão
do Caminho), ambos amigos diletos
de Dona Brunilde.
 
Leia, a seguir, alguns trechos da
palestra e a declaração de Divaldo.
 

César Reis:
 
"É uma honra muito especial  
 falarmos sobre Dona Brunilde,
nossa amizade, o conhecimento
desse espírito invulgar, sobretudo
em seu centenário! E além disso,
voltarmos ao Lar de Tereza para
conversarmos com nossos irmãos
sobre esse Tempo de Esperança,
que corresponde ao lançamento de
mais um livro, através de sua
mediunidade.
 
Dona Brunilde é essa luminosa
esperança, que nos convida a todos
para que cresçamos na direção do
Bem.
 
Estamos na transição planetária. E 
 temos que ter um facho de luz, que

102/20225
 

Professor César Reis

Por Sandra Malafaia

é a esperança renascendo. É
necessário um esforço diário para
nos melhorarmos, sempre. 
 
Santo Agostinho ensinava para que,
todos os dias, analisássemos o que
fizemos. Se fizemos algo errado,
pedimos ajuda através da prece.
Podemos mudar a nós mesmos.
Temos que trocar energias boas,
reagir, com a reação moral,
espiritual. A sociedade está
enferma! Vamos sorrir e trabalhar
para que outros sorriam! 
 
O espiritismo nos ensina que
olhemos o sofrimento como
oportunidade de depuração. Se
nós trabalharmos o que somos
hoje, poderemos gerar sementes
maravilhosas no futuro! E a
esperança não é passiva. É preciso
agir, perseverar e esperar. As

palavras de Jesus, ao mesmo tempo
em que nos consolam pela fé e pela
esperança, são uma marcação
efetiva dessa estrutura evolutiva,
elevada para todos nós. 

E o que é esperança? É aquele
sentimento de olharmos para o
futuro como portador de condições
melhores, fazendo com que as lutas
e os sofrimentos sejam enfrentados
como passageiros para uma
finalidade maior. 

Quando parece que está tudo
destroçado, que a gente não
aguenta mais, já caiu, caiu, caiu... a
esperança se 'levanta, sacode a
poeira e dá a volta por cima', como
diz a música!' E se continuarmos
fazendo caridade, vamos realmente
nos iluminar!

Se por ventura o medo e a tristeza
tentarem nos imobilizar, vamos
reagir! O Cristo segue à nossa
frente. Temos Jesus por nós. Com a
oração, sintonizamos com a
frequência superior. 

Vamos exteriorizar esse Deus, que
é realidade em nós! Sabemos o que
fazer, só que nosso livre arbítrio,
por vezes, nos impede. O livro de
Dona Brunilde é um convite,
permanente, da esperança. Muito
obrigada, Deus abençoe a todos!"



Declaração de Divaldo 
Pereira Franco:

"Querida Brunilde, neste
primeiro de agosto de 2022, você
completa um século de
existência terrenal. Todos
aqueles que a amamos, estamos
jubilosos por essa oportunidade
honrada, que a divindade lhe
concedeu, discípula fiel do
Evangelho de Jesus Cristo. 

Isso faz me recordar quando um
dos anjos, protetores de Taciano,
pretende renovar-lhe a existência
e solicita, no mundo espiritual,
100 anos para dedicar-se ao filho
amado, perdido nas doutrinas
politeístas do seu tempo, em
Roma, como se refere
Emmanuel, no seu monumental
Ave Cristo.

Fico a pensar no grande amor
desses anjos tutelares por você,
que se tomaram mais de 100
anos para poder acompanhá-la
nesse périplo, nessa cidade do
Rio de Janeiro, consolando
almas, através do Lar de Tereza
e das múltiplas atividades que
vem desempenhando, não
somente aí, mas também das
obras mediúnicas, que a sua
sensibilidade vem captando com 

equilíbrio e zelo doutrinário. As
bênçãos do lar, as dádivas da
família biológica e espiritual e 
também as dádivas da família
universal.

Você, minha querida irmã, é uma
triunfadora! Ainda me lembro dos
nossos encontros. E já vão muito
longe aqueles dias, há mais de 50
anos, quando ambos, sob a batuta
de Emmanuel, através da
mediunidade de Chico Xavier,
recebíamos as diretrizes para a
construção do novo mundo. 

Hoje, Emmanuel está na Terra
conosco, Chico está na
imortalidade com Jesus e nós, que
estivemos com ambos,
continuamos com eles e os seus
conselhos, as suas lições de vida,
os seus trabalhos, a abnegação de
amigos, que tanto nos ajudaram!

Ainda trabalhamos com a mente
em ambos, agradecendo a Deus a
bênção de havermos sido tocados
pela sua misericórdia, pela
sabedoria e pelo Evangelho na
palavra sublime do Espírito
Emmanuel. 

Desejo-lhe, querida Brunilde, dias
de bênçãos, quais os que têm tido
até então. 

Relendo as suas cartas, cheias de
espiritualidade, ainda engrandeço
a minha alma com o seu exemplo, 

Divaldo Pereira Franco

Reprodução

a sua fidelidade as lutas reidas,
travadas, em silêncio, para a
preservação da nossa Casa dessa
cidade do Rio de Janeiro.
 
Completar 100 anos é um bênção,
que poderíamos repetir, como
espírito amigo, que Deus oferece 
aos seus eleitos. E vejo-a na
condição de eleita! Foi chamada,
atendeu ao chamado, agora está
escolhida para tarefas renovadoras
e abençoadas no futuro. 
 
À distância física, porém próximo
ao seu coração, estarei sempre 
orando pela sua plenitude, pelo
seu trabalho, pela sua vida. 
 
E agradeço aos amigos, que lhe
oferecem o suporte da
fraternidade, o carinho da amizade
por haver encontrado, em você, o
espelho no qual se reflete a
palavra grandiosa da Doutrina
Espírita. Receba, minha irmã, o
meu parabéns e o abraço de
muitas felicidades!"
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Brunilde Mendes do Espírito Santo e Claudio Pereira Pinto

rosas de Teresa, vamos encerrando
a cobertura das celebrações pelo
centenário de Dona Brunilde e já
começando com as preparações
pelos 71 anos do Lar de Tereza.
Leia, seguir, uma rápida conversa
com o presidente, Claudio Pereira
Pinto.
 
Novos Rumos - Você chegou ao
LT, em 1979, após um
Atendimento Fraterno com Dona
Brunilde. Como está sendo, após
tantos anos, se encontrar na
presidência da Casa e tê-la, ao seu
lado, com 100 anos de idade?

71 anos: e as pétalas das rosas de Teresa caem,
 cada vez mais, como chuva sobre nossos corações!

 
 
Claudio - Na tarefa da presidência do Lar de Tereza, como já
manifestamos em outros momentos, tenho procurado ajudar a equipe de
diretores e auxiliares na realização das muitas tarefas da Casa. Procuro
facilitar e não embaraçar o trabalho. Claro, o tempo nos trouxe alguma
experiência, que nos ajuda na orientação das decisões. Mas, sem dúvida, a
equipe atual tem muito valor! É experiente e muito dedicada à Casa.
Ter Brunilde próxima a nós, completando agora 100 anos, é
simplesmente notável, emblemático ..., para a história do Lar de Tereza.
Um privilégio usufruir essa presença!
 
NR - O que está programado para o aniversário do Lar de Tereza?
 
Claudio - Serão realizados quatro encontros presenciais, aos domingos de
setembro, no NPE, às 10h. Estamos organizando palestras com conteúdo
especial, alusivo ao aniversário.
 
NR - Quer acrescentar algo, além de tudo o que já reportamos nesta
edição de Novos Rumos?
 
Claudio - Gratidão sempre!

 

À esquerda, antiga foto
de Teresa de Lisieux. Ao
lado, Brunilde Mendes

do Espírito Santo e
Claudio Pereira Pinto

Reprodução Reprodução
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E em meio a tantas pétalas das 
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polêmicas, o fato de ser uma
celebridade de “dois mundos”,
as histórias “sobrenaturais”,
discussões sobre vidas
passadas, curas, caridade, até o
legado de sua obra literária que,
hoje, já conta com 536 títulos
publicados.
 
“Não é uma homenagem
porque o Chico mesmo diria
que não precisa de uma. Mas é
uma constatação: sua presença
na vida do país, mesmo 20 anos
depois de ir embora, só 
 aumenta, se intensifica e não é
errado afirmar que é
praticamente imensurável”,
avalia o diretor e roteirista. (...)
 
(...) Espalhem a notícia! Chico
vive!
 

 
 

À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA
102/20228

Estreia do filme Chico para Sempre

Vinte anos após sua morte, o
mineiro Chico Xavier tem sua
vida e obra contada no longa-
metragem documentário Chico
Para Sempre, com direção e 
 roteiro de Wagner Assis

(Nosso Lar, Kardec, A
Menina Índigo) e participação
do jornalista Marcel Souto
Maior - a estreia está prevista,
nos cinemas, no dia 13 de
outubro. 
 
O filme apresenta mais de 50
entrevistas, algumas raras,
relembrando não só fatos
cronológicos da vida do
médium mais importante do
Brasil, mas traçando um painel
das diversas vertentes que o
acompanharam em sua vida:
além da incomparável
mediunidade que impactou o
Brasil desde os seus 17 anos,
mas também as crises com a
fama, as reportagens Transcrito do Instagram da FEB

Reprodução

Sob o tema central Gestos
de Amor que Antecipam
o Futuro, será realizado,
no Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro

(CEERJ), o Fórum Espírita Ágape. 
 
No evento, que acontecerá no dia 25 de
setembro, das 8h30 às 16h30, serão
refletidas as múltiplas formas do amor: a
amizade, o amor romântico e o amor
fraternal. 
 
Inscrições no endereço eletrônico:
 

https://www.sympla.com.br/forum-
espirita-agape_ 1672094

A FEB Cinema
promove o filme
Predestinado:
Arigó e o Espírito
do Dr. Fritz.
Estreia no dia 1º de
setembro.



ESPAÇO DA EVANGELIZAÇÃO

O cuidado é um ato de amar

9 102/2022

Por Jane da Rocha Cruz

N
corpórea, a alma se aprimora,
envolvida num caminho de
desafios, que demanda um
grau de esforço importante.
 
O objetivo é seguir pela trilha
que nos leva à perfeição, mas
os tropeços existem e podem
desviar o rumo,
temporariamente. 
 
É de responsabilidade de
todos nós os caminhos
desviados, hoje ou
anteriormente. Para tornar o
vai e vem da trilha da vida
mais leve, se faz importante
CUIDAR.
 
O cuidado implica num olhar,
num sentimento, numa ação
que envolva o AMOR.
 
Cuidar é tratar, é educar, é 

Foto de acervo livre do Canva

a vida, em sua dimensão

saber que a força da
renovação se faz em
conjunto.
 
O cuidado começa em nós e
se estende para os que nos
acompanham na trilha da
vida.
 
Eu sou porque somos,
sabendo que: “(...) Onde
estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí
estou eu no meio deles”
(Mateus 18.20). 

Todas as ações de Jesus
foram de CUIDADO, de
AMOR.
 
Seguir a trilha do Cristo é
estar a serviço do bem, da
ética e da moral. É exercitar
o AMOR.
 
Então, cuidemos de nós
mesmos e dos outros,
acompanhando a sua
máxima: “ame o seu
próximo como a si mesmo”
(Marcos 12:30-31).

É de responsabilidade de todos nós os caminhos desviados, hoje ou anteriormente



Gestão de conflitos na Casa Espírita
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 Claudio Pereira Pinto e Alexandre Pereira, que falou sobre Gestão de Conflitos

Por Sandra Malafaia
Reprodução

série de exposições sobre
Comunicação não violenta e a
cultura da paz contou com um
convidado especial. Alexandre
Pereira, presidente do Centro
Espírita Irmão Esperança e diretor
da Área de Relações Externas do
Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro (CEERJ), falou
sobre Gestão de conflitos na
Casa Espírita.
 
Ao iniciar sua explanação,
Alexandre convidou o presidente
do Lar de Tereza - Claudio Pereira
Pinto - e três voluntários da plateia
para uma dinâmica de
interatividade - um exemplo de
conflito na Casa Espírita, que foi
resolvido no final da palestra.
 
Segundo Alexandre, é natural
haver conflitos na Casa Espírita e
é preciso saber lidar com isso,
conciliando as necessidades e as
expectativas. 
 
"É preciso chegar a um ponto
comum, mas antes disso, torna-se
necessário olhar para si próprio
para saber como está o seu
comportamento, antes de tentar
resolver o conflito, e saber onde
está a autoridade (não o poder)
para resolvê-lo da melhor forma. 
 
E o que gera o conflito? De acordo
com Alexandre, ele ocorre quando
duas ou mais pessoas divergem

em razão de interesses ou objetivos
individuais, percebidos como
mutuamente incompatíveis.
 
"Podemos ter conflito de indivíduo
para indivíduo; de grupo para
indivíduo; de grupo para grupo, 
que são as chamadas “panelinhas”!
As fofocas, as intrigas, são feitas
conscientemente ou
inconscientemente. Isso acontece!",
afirmou Alexandre. 
 
E acrescentou: "Muitas vezes as
circunstâncias ficam obscurecidas e
precisam ser esclarecidas. As
comunicações têm de ser claras!"
 
Alexandre falou, ainda, sobre a
Espiral de Conflitos, que
começa com  "uma coisinha" e vai 
se avolumando. 
 
"E como ver conflitos mal
resolvidos? Não podemos criar
separação, disputa. Isso realmente
acarreta muito problema! É preciso 

saber a causa do conflito. Dizer 
 'Não quero nem ouvir', não
funciona!", explicou Alexandre,
acrescentando a importância de se
normatizar as questões na Casa
Espírita. 
 
Da plateia, Graça Pereira, diretora
da Área de Assistência Espiritual do
Lar de Tereza, informou que Dona
Brunilde, fundadora da Instituição,
fez normativos para quase tudo!
 
"São tantas as questões que surgem
a partir da exposição que você fez
hoje, Alexandre, mas, na essência,
nós sabemos da existência delas e
procuramos gerir essas dificuldades
para que não percamos os valores
que todos têm na Casa. Esse tema
de hoje se encaixou muito bem no
nosso propósito de se pensar mais
sobre essas questões. Você é uma
pessoa muito simpática e sua
presença foi muito especial!
Estamos muito gratos com a sua
participação", afirmou o presidente
do Lar de Tereza.

segundo momento da O
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No dia 21 de agosto, às
10h, a vice-presidente do
Lar de Tereza, Fátima
Lourenço, encerrou o I
Encontro dos Integrantes
do LT, cujo tema central
foi Comunicação Não
Violenta e a Cultura da
Paz. Essa última
abordagem do evento teve
como título Pedro, tu me
amas? Apascenta minhas
ovelhas! Mais informações
sobre a palestra na próxima
edição de Novos Rumos.

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.

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).
 
Agendamento presencial, ligar
para o telefone (21) 2236-0583

Conversa Fraterna
A Livraria Irmão X está
funcionando, na Sede do Lar de
Tereza, às 4ª feiras, das 9h às 10h30 e
das 18h às 20h30; 5ª feiras, das 9h às
10h e das 14h30 às 17h; e às 6ª feiras,
das 15h30 às 17h30. 
 
A do Núcleo Paulo e Estêvão (Rua
Rodolfo Dantas, 97, Térreo,
Copacabana), está aberta de 2ª a 6ª
feira, das 10h às 18h, e nos horários
das demais reuniões.  Informações pelo
telefone (21) 97922-0583.

E Editora Lar de Tereza
acaba de lançar o livro
Tempos de Esperança. A
obra é também uma
homenagem ao centenário
de nascimento de Brunilde
Mendes do Espírito, escrita
pela mediunidade da autora
através dos Espíritos
Antônio de Aquino,
Aurélio e Irmão José.

 Bezerra de Menezes

Comunicação 
Não Violenta 

Lançamento
Entre as festas
de agosto e
setembro,
lembramos,
ainda, do
aniversário de
nascimento do
Benfeitor
Espiritual,
Bezerra de 

Menezes, no dia
29 de agosto!

Reprodução

Reprodução

Reprodução
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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,para
encaminhar às mães do Grupo de Gestantes,
que se reúne às quartas-feiras, na Casa de
Renato, em Austin (Nova Iguaçu).

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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 O Amor sustenta a Vida
Reprodução

As pessoas são educadas no
sentido de valorizarem, tão
somente, as alegrias da Vida.

Vida tão efêmera – a do corpo!

Não sabem o que é realmente a
Vida!

Vive-se, é verdade, a vida
material, mas as alegrias que
sentimos no corpo, são 
sentidas pelo Espírito! O corpo
apenas as reflete!

Mas... quem sabe o que é o
Espírito?

“O Espírito é eterno”! 

É ele que vibra de alegria, de
tristeza ou de dor... É ele que
ama! É ele que sofre!

Esqueçamos a Morte e o pavor
que se cria ao se pensar que,
morto o corpo, tudo acabou!

A morte não existe!

A vida material é apenas um 

24

momento de aprendizagem,
momento que, no entanto, não
podemos deixar escapar,
principalmente aquele durante o
qual nosso Espírito vibra pelas
vitórias alcançadas em nossas
lutas íntimas contra a descrença
e o desamor. Ou ainda, aquele
momento em que nosso Espírito
vibra feliz por se sentir
compreendido e, sobretudo,
amado!

Quantos sofrem! Quantos
choram, porque se deixaram
enganar pelas ilusões terrenas!

É preciso que, enquanto nosso
corpo transita na Terra, nosso
Espírito aprenda e exercite o
Amor, a Bondade, a
Solidariedade, a fim de
construir, pouco a pouco, a sua
verdadeira alegria de viver, com
os recursos que as Leis de
Justiça, Amor e Caridade lhe
oferecem.

É importante conhecer e estudar
as Leis Divinas para que nosso
Espírito se ilumine, deixando na 

Refletir
Renovar

Progredir,
livro de

Brunilde
Mendes do

Espírito
Santo por
Espíritos
diversos

Terra as marcas de seus passos no
caminho do Bem.
 
Todavia é bom recordar que a Lei
Maior – a do Amor ao próximo
como a si mesmo – só será
aprendida enquanto nosso
Espírito, em trânsito pela Terra,
observar e seguir o exemplo
daqueles que, dentro do Tempo
eterno, aprenderam a dizer aos
que ao seu lado caminham: “Eu
te amo, irmão, por isso, dá-me
tua mão! Na alegria ou na dor,
conta comigo! Eu estou aqui”!
 

Euzébio
 

Do livro: Refletir Renovar Progredir, Editora Lar
de Tereza

24 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Rio de
Janeiro: CELD, 2008. 

Questão 78
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Emanuel Swedenborg

No início de O Livro dos
Espíritos, ao final das
Noções Preliminares, no item
intitulado Prolegômenos,
alguns dos signatários dessa
obra, dentre os quais Emanuel
Swedenborg, atestam o
conteúdo dos ensinamentos
ministrados pelos Espíritos. 
 
Allan Kardec (1804-1869), na
Revista Espírita de 1859 (RE
1859 NOV), publicou a carta
recebida na Sociedade de
Estudos Espíritas, em que a
senhora P. fornece um
resumo de informações sobre
a vida e também o relato de 

Swedenborg sobre a primeira
vez em que lhe ocorreu, em
Londres, as primeiras
percepções do mundo
extracorpóreo. Nessa carta
confirmam-se as informações
que os biógrafos de
Swedenborg registram, como
nascido na cidade de
Estocolmo, capital da Suécia,
em 1688 e falecido em
Londres no ano 1772, aos 84
anos de idade. De acordo
com essa carta, considerada
fidedigna nas informações
biográficas, Swedenborg
destacou-se em todas as
ciências da época, sobretudo
mecânica, física e metalurgia. 

O rei Carlos XII, em 1726,
quando Swedenborg
completava 38 anos e
desfrutava de alta reputação
pela competência
profissional, modéstia e
simplicidade, nomeou-o
Assessor da Escola de
Metalurgia de Estocolmo. A
rainha Luísa Ulrika também 

o destacou com distinção em
1743, época em que contava 55
anos e começava a se ocupar
com temas relativos aos
fenômenos de comunicação
com pessoas ingressas no plano
extracorpóreo como falecidas.
 
O primeiro fenômeno relatado
por Swedenborg, porém
ocorreu em 1745 no quarto de
uma modesta hospedaria em
Londres, muito tarde da noite
em que ele, com muita fome,
alimentava-se, quando
visualizou cenas desagradáveis
e depois a aparição de um
homem, envolto em luz viva e
radiante, que lhe disse “Não
comas tanto”, em seguida sua
visão se obscureceu e, aos
poucos, retornou ao normal,
deixando-lhe, porém uma
sensação de medo intenso. Na
ocasião não relatou a ninguém
esse acontecimento.
 
Ao término do segundo dia
nesta hospedaria, ao se retirar
para seu quarto, o mesmo
homem da noite anterior se
apresentou envolto em luz  

Por Márcia Nezzi



-
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radiante, mas desta vez não
sentiu a visão obscurecer-se e
não sentiu medo, relatando que
o fenômeno durou cerca de
quinze minutos e ouviu as
seguintes palavras do homem
que, em fixando melhor a vista,
percebeu-o com vestes na cor
púrpura "Eu sou Deus, o
Senhor, Criador e Redentor.
Escolhi-o para explicar aos
homens o sentido interior e
espiritual da Sagrada Escritura.
Ditarei o que deves escrever".
 
A seguir o texto da RE 1859
NOV Allan Kardec, a par de
outras informações existentes à 
 natureza de suas vivências
quando encarnado, quando ele
reconhece em sua obra
conceitos que não estão de
acordo com a realidade
espiritual, respondendo de boa
vontade às perguntas que lhe
são dirigidas, confirmando que
o ser que lhe falara não poderia
ser Deus e muitos registros que
fizera em seus livros eram
errôneos, contemplando o
trabalho realizado para
estabelecer as obras do
Espiritismo com o selo
veracidade e distinção da
Espiritualidade Maior,
corrigindo-lhe os enganos
efetuados.
 
Arthur Conan Doyle (1859-
1930), Presidente do Colégio 

Britânico de Ciência
Psíquicas, publicou, em 1924,
o livro intitulado The Story of
Spiritualism, considerando no
seu primeiro capítulo a história
de Swedenborg em minúcias
de detalhes importantes que
permitem conhecer-lhe a
trajetória singular. Como
Engenheiro Militar nas
campanhas de Carlos XII, foi 
ele autoridade em Metalurgia,
em Física e Astronomia,
destacou-se também como
profundo estudioso da Bíblia,
conforme destaca esse autor.
Entre outros fatos, analisa o
fenômeno ocorrido na cidade
de Gothenburg, por ocasião de
um incêndio a
aproximadamente
quatrocentos quilômetros de
distância na capital sueca
Estocolmo, sendo narrado em
um jantar por Swedenborg,
onde ele se encontrava com
dezesseis outros convidados.
Esse caso foi investigado pelo
filósofo alemão Emmanuel
Kant (1724-1804), seu
contemporâneo, atestando a
veracidade da descrição. 

Conan Doyle, dentre as
informações fornecidas, cita
três mais conhecidas de suas  

Céu e Inferno, A Nova
Jerusalém  e Arcana Coelestia. 
 
Na obra Arcana Coelestia,
contendo interpretações dos
salmos no Velho Testamento, o
tradutor destaca, entre outras
informações, que Swedenborg
não fundou nenhuma igreja, não
realizava pregações e que a Nova
Igreja de Jerusalém foi fundada
em 1784, portanto 12 anos após
sua desencarnação, em Londres,
por discípulos tardios e, embora
contando com poucos adeptos,
suas publicações veiculadas pela
Sociedade Swedenborg,
influenciaram William Blake
(1757-1827), Charles Baudelaire
(1821-1867), Honoré de Balzac
(1799-1850), William Yeats
(1865-1939) e Carl Gustav Jung
(1875-1961). 
 
Hermínio Miranda (1920-2013)
em sua pesquisa sobre a vida e a
obra de Swedenborg realizou
minucioso exame das obras
desse autor, colimando
informações e qualificando-as de
modo a permitir a reflexão dos
registros conceituais, pois apenas
no que se refere ao campo da
Teologia, sua herança soma 60
livros publicados.
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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
3ª feira: 18h
 
 
Núcleo Emmanuel - Estrada do Engenho 
D´Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tel: (21) 3082-7371:  
4ª feira: 20h
 
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)

Agosto / Setembro / Outubro

Reuniões Públicas N o v o s  R u m o s
NOTICIÁRIO DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA

-

O Lar de Tereza já voltou com algumas
Reuniões Públicas presenciais (veja quadro de
horários ao lado). 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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Hermínio Miranda destaca para
o caso de Hellen Keller (1880-
1968), uma declarada
seguidora de Swedenborg, uma
análise, com base no livro My
Religion, de autoria dessa
eminente escritora surda-muda,
que, pela análise de suas obras,
conseguiu aquela escritora
encontrar consolo para as suas
circunstâncias limitadoras
compreendendo que “a morte
não é o fim da vida, mas apenas
uma de suas mais importantes
experiências”, conforme ela
registra em seu livro biográfico.
 
Hermínio Miranda destaca-se
também no seu livro, citado no
parágrafo anterior, a verificação
de relatos de Swedenborg que
em desdobramento encontrou-se
com três representantes da
história da Cristandade, que são
Martinho Lutero (1483-1546),
Philipp Melanchthon (1497- 

1560) e João Calvino (1509-
1564) e como espíritos ainda
imperfeitos e sofredores no plano
extrafísico. Essas informações de
Swedenborg diferem dos registros
no livro A Caminho da Luz, pois
esses três personagens são citados
como vultos notáveis da Reforma
na Europa Central e Países
Baixos, em atendimento ao
planejamento estabelecido pelo
Plano Espiritual, conforme relato
do livro psicografado por
Francisco Cândido Xavier.
 
Em face dessa cuidadosa
análise de Hermínio Miranda,
depreende-se que existem
relatos na obra de Swedenborg
que ora concordam com os
registros das obras espíritas e
ora demonstram a
impossibilidade daqueles, como
a lei natural da reencarnação, 

não adotada pelo médium
sueco como verdadeira,
entretanto, Allan Kardec na
RE 1859 NOV, destaca o
valor do trabalho desse
emérito autor ao registrar
“Sua lembrança ficará ligada
à história do Espiritismo, do
qual foi um dos primeiros e
mais zelosos pioneiros.”
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