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EDITORIAL
Imagem de acervo livre do Canva

E são chegados o Natal e o fim do ano! Um ano

“Social” das Mocidades Espíritas do Lar de Tereza,
pela primeira vez em Copacabana – no NPE –, que
cheio de novidades no Lar de Tereza (LT)!
contou com muito entusiasmo dos participantes (págs.
O novo Núcleo Paulo e Estevão (NPE) foi inaugurado 10 e 11).
(na Rua Rodolfo Dantas, 97, Térreo), tivemos um ciclo
de palestras sobre Comunicação Não Violenta (pág. Nas págs. 8 e 9, saiba um pouco da história do Bazar
3), nossa querida Brunilde Mendes do Espírito Santo, das Abelhinhas.
fundadora da Instituição, celebrou conosco o seu
centenário e, logo em seguida, em setembro, o Lar de No mais, confira a entrevista com Claudio Pereira
Pinto, presidente do LT (pág. 7), e os demais artigos –
Tereza completou 71 anos de atividades (leia, nas
págs. 4 e 5, como foram os encontros presenciais em inclusive uma poesia manuscrita por Dona Brunilde
(pág. 6) – desta edição de Novos Rumos, que
comemoração ao aniversário da Casa).
aproveita para desejar um Feliz Natal de Jesus e um
Outra inovação foi a realização do XVIII SMELT – Ano Novo bem melhor a todos nós!
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À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA
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Reprodução

Organizado pelo Conselho Espírita Internacional
(CEI) e pela União Espírita Francesa e Francófona
(USFF), foi realizado 10° Congresso Espírita Mundial,
nos dias 14, 15 e 16 de outubro deste ano.

Traduzido em quatro idiomas – inglês, francês,
espanhol e português –, o congresso, cujo tema
principal foi Reforma Íntima, contou com abertura de
Divaldo Pereira Franco, que também fez palestra no
último dia do evento.
Também participaram do congresso Jorge Elarrat
(Brasil), Jussara Korngold (Estados Unidos da
América), Edwin Bravo (Guatemala) e Richard Buono
(França).
Com programação 100% online, a transmissão foi feita
pelos canais do Youtube da CEI, USFF e FEBTV.

Reprodução

Sob o tema Filosofia Espírita - Ética e
Saberes para um Novo Ser, será realizado o 3°
Congresso Espiritismo.Net. O evento vai acontecer
nos dias 3 e 4 de dezembro, no Ribalta Espaço
Multieventos (Av. das Américas, 9650, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro). A abertura, no primeiro dia,
ocorrerá às 13h30. No segundo, às 8h30.

Com programação presencial e também online,
incluindo palestras, rodas de conversa, Congresso
Jovem e Congressinho, contará com a presença de
Alberto Almeida, Ana Rosa Airão, Ana Tereza
Camasmie, André Siqueira, André Trigueiro, Artur
Valadares, Edvaldo Roberto, Giovanna Gadia,
Gislaine Messias, Humberto Schubert, Jorge Elarrat,
Larissa Chaves e Sérgio Ramos.
Inscrições pelo endereço eletrônico:
http://www.espiritismo.net/congresso
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Comunicação Não Violenta - Terceira Abordagem
Reprodução

Fátima Lourenço, vice-presidente do LT
Por Sandra Malafaia

Concluindo um ciclo de três

palestras, para este ano de 2022,
sobre Comunicação Não
Violenta e a Cultura da Paz,
Fátima Lourenço, vice-presidente
do Lar de Tereza, abordou o tema
Pedro, tu me amas? Apascenta
as Minhas ovelhas. O evento
ocorreu na manhã do dia 21 de
agosto, no Núcleo Paulo e
Estêvão, em Copacabana.
No início de sua explanação,
Fátima lembrou a afirmação de
Joana Garcia (diretora adjunta da
Área de Evangelização Infantil),
feita no primeiro tema desse ciclo
de palestras.
Na ocasião, Joana disse que, ela
mesma, ainda pratica a
comunicação violenta e que não
estava ali para ensinar, mas para
dividir com todos o que ela se
esforça em fazer.
Da palestra anterior desse ciclo,

intitulada Gestão de Conflitos na
Casa Espírita e realizada por
Alexandre Pereira (diretor da Área
de Relações Externas do Conselho
Espírita do Estado do Rio de
Janeiro (CEERJ), Fátima lembrou
de uma declaração em que ele disse
que, a partir do momento em que
haja interação entre duas pessoas,
lida-se com duas individualidades,
dois universos, duas vontades, com
uma plêiade de possibilidades e de
experiências.

próximos, sendo o responsável
pelo equilíbrio e pela volta da
harmonia de uma das maiores
crises que a igreja primitiva
sofreu.
Fátima relatou um pouco sobre a
experiência do encontro de Jesus
com Pedro e também sobre outras
passagens de Pedro nos
primórdios do Cristianismo.

"A gente vê um coração que
compreendeu o seu chamado, no
desejo íntimo e sincero de sempre
Sendo assim, conforme a
buscar a harmonia, a paz, em que,
explanação de Alexandre, o
conflito se inicia porque o cérebro antes de sair para o ataque, se
humano tem uma certa dificuldade, colocar na posição do outro".
afirmou Fátima.
logo de início, em algumas
imagens, de perceber a realidade.
Finalizando sua palestra, a vice"A realidade para o nosso cérebro presidente do Lar de Tereza
acrescentou:
pode variar muito! Então, dentro
dessa perspectiva, eu gostaria de
"E esse convite à harmonia e à
compartilhar sobre uma figura, que
paz não é outro. Hoje, em tempos
acredito ter passado por essa
tão difíceis de fla/flu contínuo
experiência, devido a um
porque, muitas vezes, na nossa
temperamento, dito muito
vida, no nosso trabalho, com a
impulsivo, muitas vezes
nossa família. o nosso
arrebatado, mas também corajoso e temperamento causa muitas
por outros momentos medroso,
mágoas, as nossas ações ferem, às
inseguro, creio que a figura de
vezes um simples movimento de
Pedro é muito próxima, muito
cabeça ou de lábios, sem falar a
presente em nós nessa busca",
gente fere!
explicou Fátima.
Pedro tu me amas? Apascenta
De acordo com ela, ao longo dos
as minhas ovelhas, vigia elas no
anos, Pedro aprendeu a controlar- pastoreio! Somos pastores, cada
se, usando sua liderança, outorgada um de nós na nossa casa, com
pelo próprio Cristo, para
nossos filhos, sobrinhos, netos,
compreender os seus semelhantes, cônjuges, no nosso trabalho, na
iniciando pelos seus mais
sociedade como um todo!
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ATIVIDADES DO LAR DE TEREZA

Sementes que floresceram e florescerão!
Reprodução

Reprodução

Teresa de Lisieux

Por Sandra Malafaia

A

Icléia

Reprodução

Reprodução

dirigentes, frequentadores,
colaboradores do Lar de Tereza.
Em nome da administração desta
Casa, expressamos a nossa
Brunilde Mendes do Espírito Santo e Claudio Pereira Pinto
profunda gratidão pelo carinho,
apoio, interesse e engajamento de
Floresceram, Sementes que
Florescerão.
todos! Isso é o que dá sustentação
aos trabalhos, que temos feito ao
O encontro teve início com a
longo de todas essas décadas”,
leitura de uma mensagem,
afirmou Claudio Pereira Pinto,
recém-recebida de Icléia, uma
começando sua explanação.
das Benfeitoras Espirituais do
Lar de Tereza, seguida da
Em seguida, ele falou sobre a
apresentação da música Cântico
Evangelização Infantil e o Grupo
de Redenção, recebida por
Família, que, durante cerca de 30
Acompanhado, na mesa, por
Dona Brunilde, pelo Espírito
anos, contou com o espaço da
Fátima Lourenço – viceAuta de Souza.
Escola Atchin (no Humaitá),
presidente do LT – e Simone
Antaki, presidente do Conselho “A Instituição está de parabéns cedido por Lilian Riether
Superior, Claudio abordou o
por completar 71 anos, mas esse Mutzenbecher, a qual fez um
agradecimento especial.
tema Sementes que
parabéns vai para todos os

inda com a nuance
festiva do centenário da
fundadora do Lar de Tereza –
Brunilde Mendes do Espírito
Santo (em agosto) –, Claudio
Pereira Pinto, presidente da
Casa, encerrou o ciclo de
encontros presenciais do mês
de setembro, em homenagem
os 71 anos da Instituição. O
evento foi realizado na manhã
do dia 25, no Núcleo Paulo e
Estêvão (NPE).
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Elisa Hilleshein, ex-presidente do "Nós gostamos muito de duas
LT, também lembrou sobre alguns pequenas frases do Evangelho:
momentos na escola Atchin.
'Ajuda-te e o Céu te Ajudará',
'Pedi e Recebereis', ou seja, as
Dando seguimento às reflexões do coisas acontecem na medida em
dia, Claudio chamou a atenção
que nós usamos o nosso potencial,
sobre a história do Lar de Tereza, o que está dentro de nós. Não
que tem um trabalho consolidado, acontecem se ficarmos parados.
há 71 anos, aqui na Terra, mas que Precisamos tomar iniciativa para
começou de uma forma muito
estabelecer as sintonias", declarou.
singela, em 1951.
Continuando sua palestra, o
"Como se explica um sucesso, no presidente do LT comentou que os
bom sentido, como esse? Qual o
seres humanos ainda não têm
propósito do Lar de Tereza? (Todos condições de compreenderem
sabemos da mensagem de Icléia, tudo sobre essa realidade, mas que
em 23 de setembro, recebida no
possuem o suficiente para
Culto do Evangelho no Lar, na casa desenvolverem essa determinação
de Brunilde, anunciando a
em suas consciências de darem
fundação do Lar de Tereza aqui na um passo adiante e trabalharem
Terra, já existente na
nesse sentido de evolução para se
Espiritualidade). Como se explica o transformarem em criaturas
florescimento de uma organização melhores.
social? E o que motivou Brunilde a
tocar aquele projeto adiante? Será "São esses os valores, são essas as
que ela tinha ideia do alcance que o orientações, que fazem a diferença
Lar de Tereza teria e na estrutura
numa Casa Espírita, em relação a
que temos hoje, com cerca de 500 todos os seus frequentadores e
colaboradores?", indagou Claudio. colaboradores. Esse estudo
gradativo nos permite encaixar,
A partir dessas perguntas, o
aos poucos, algumas das muitas
presidente do Lar de Tereza
peças desse intrincado quebraressaltou a responsabilidade no
cabeças, que é a nossa existência",
trabalho, a importância dos grupos concluiu.
de estudo e da leitura como
ferramentas para o desabrochar da Encerrando o evento, foi
consciência e da centelha divina
apresentado o poema Mensagem
que todos carregam consigo.
Fraterna, de Auta de Souza –
musicado pela Juventude do Lar
Conforme disse Claudio, há que se de Tereza –, seguido da leitura de
ter confiança na Providência Divina mensagem dos Benfeitores
e também nas próprias
Espirituais, recebida durante a
potencialidades dos seres
palestra, e de prece feita por
humanos.
Simone Antaki.
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Nos encontros anteriores, em
homenagem ao aniversário de 71
anos do LT, foram abordados os
seguintes temas:
Entre Flores e Espinhos
Elisa Hilleshein e Noá Raphael
contaram um pouco sobre o início
do LT e Noá revelou que
conheceu Dona Brunilde aos dez
anos de idade (ela fez 90 este
ano).
Reprodução

Elisa Hilleshein e Noá Raphael

Laços Fraternos
Aloísio Ghiggino e Wanderley
Chaves falaram sobre Laços
Fraternos entre o Lar de Tereza e
o Centro Espírita Joanna D'Arc
(Miguel Pereira), a Unificação e o
desdobramento do Movimento
Espírita, como tudo se entrelaça.
Reprodução

Aloísio Ghiggino e Wanderley Chaves

Outros Laços Fraternos
Simone Antaki falou sobre duas
Casas irmãs do LT: GEE Rita de
Cássia (Leblon - RJ) e CE Maria
de Nazaré (Campos - RJ)

Reprodução

Simone Antaki, Jeanette Velozo e Jeannette Riddell
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Cânticos da Velhice
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Reprodução

Os caminhos da vida eu percorri
E muitas vezes andei tão longe de Ti!...
Mas, um dia, Senhor, Tu me convidaste
Ao ouvir Tua Voz, logo em paz me senti!

Texto manuscrito
por Brunilde
Mendes do
Espírito Santo,
encontrado dentro
de seu exemplar
do livro "Vinha de
Luz", de
Francisco
Cândido Xavier,
pelo Espírito
Emmanuel

antos passaram pela minha vida,
T
Que eu já não tenho mais como contar...

Abençoei Teu Nome, pois não me
olvidaste
Dos abismos do mal, também Tu me
livraste
E o Amor Puro, por fim, eu também
conheci.
Hoje posso dizer-Te:Senhor, eis-me aqui!
Meus cabelos tão negros já se
embranqueceram

Quase todos me chamavam de querida,
Eu tinha tão pouco pra lhes dar!

Os meus passos, firmeza também já
perderam,

Quem sabe, um dia, na eternidade,
Eu poderei, então, lhes devolver
Todo bem, todo amor que, na verdade,
Eles me deram até sem perceber.

Mas Te sinto, Senhor, tão pertinho de
mim,

A vida é longa? Eu não sei dizer.
Sei, apenas, que imagens, bem querer,
Pouco a pouco, nós vamos esquecendo.

Pelos sonhos perdidos, tampouco deploro,

E a vida segue, como a noite ao dia,
E entre saudade e a nostalgia,
A vida passou... e estamos morrendo...

Que eu não temo, descreio, fraquejo nem
choro.

Pois minha estrada está chegando ao seu
fim.
Estes são os cânticos da minha velhice...
Janeiro/2015
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Bazar Célia Lucius – O Bazar das Abelhinhas

Reprodução

Por Nair Saar *

Q

uando se fala em Bazar do
Lar de Tereza, talvez alguns,
que estão iniciando os
primeiros passos em nossa
Instituição, se reportem àquele
– localizado na Galeria Ritz,
em Copacabana, o qual se
caracteriza em vender as
doações, que se acham em
bom estado e ainda são
possíveis de estimular o
interesse dos consumidores.
O Bazar Célia Lucius,
carinhosamente apelidado por
Dr. Bezerra de Menezes de
"Bazar das Abelhinhas", vem
de longa data. Sob a
determinação de Icléia (a qual
também determinou o nome),
iniciou quase que
paralelamente à fundação do
Lar de Tereza, como um
sustentáculo aos trabalhos de
socorro aos necessitados de
auxílio emocional, cuja
situação era de tristeza,
depressão, isolamento,
desânimo etc.
Como sabidamente nos dizem

Dona Brunilde, ao centro, com integrantes do Bazar das Abelhinhas

os Espíritos superiores – “As
mãos no trabalho são o
primeiro remédio de cura” –,
decidiu-se organizar uma
atividade de terapia
ocupacional, alguns dias na
semana, não só com o intuito
do restabelecimento
emocional, como também da
descentralização do ego,
exercitando o altruísmo, o
doar de si em benefício ao
próximo.
No início, esta atividade
permaneceu, por alguns anos,

circunscrita a um pequeno
grupo, no qual se aprendia,
exercia e permutava
habilidades de corte e costura,
crochet, tricot, pintura etc.
Tudo o que fosse
confeccionado era doado para
as assistidas e aos recémnascidos (enxovais), atividade
que permanece no grupo até os
dias de hoje.
Paulatinamente, no entanto,
por volta do início dos anos
1970, com o estabelecimento
do Lar de Tereza como
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Instituição, esse grupo de
trabalho foi aumentando e se
diversificando, impondo a
necessidade de uma diretriz e
de uma organização mais
primorosa.
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Algumas Abelhinhas se foram
para o mundo espiritual,
levando nossa lembrança
agradecida, outras
permanecem fabricando o
Mel...

deixá-los maravilhados com
nossos trabalhos de vendas para
essa data tão importante, em que
se celebra o nascimento de
Jesus! Até mais, então!

P.S: O nome Célia Lucius está
Contamos, portanto, durante
O Bazar Célia Lucius,
contido no romance 50 Anos
alguns anos, com auxílio
portanto, sempre foi, e ainda é, Depois, de Emmanuel, através
inestimável de Lílian Tanaka, um dos alicerces da nossa
de Francisco Cândido Xavier.
uma das nossas mais
Instituição. Impossível
Célia Lucius foi, em sua última
dedicadas colaboradoras. Com dissociar nossas “Abelhinhas” reencarnação, canonizada pela
o afastamento desta, devido a do Lar de Tereza. Ele
Igreja Católica como Santa
injunções familiares, assumiu permanece contra chuvas e
Marina e é venerada em diversos
Marina Vieira essa tarefa, a
trovoadas, dando sua honrosa países europeus. Mais
qual, por mais de 40 anos,
contribuição, não só em
informações no Google.
continua a nos doar sua
termos de sustento emocional
preciosa colaboração.
a muitos, como também –
Observação: Seria mera
desde os remotos tempos de
coincidência estar nossa querida
Das poucas Abelhinhas
lutas difíceis – vem
Marina Vieira, por mais de 40
formou-se, com o passar do
oferecendo, através de suas
anos, sendo a peça fundamental
tempo, uma Colmeia, pois,
vendas em ocasiões festivas,
de orientação na nossa Colmeia?
cada vez mais, foram se
seu quinhão para o sustento da
associando ao grupo diversas
nossa Casa.
O Bazar Célia Lucius está
pessoas, não só as
localizado na Sede do Lar de
necessitadas de auxílio, como
O Natal se aproxima e, no
Tereza (Avenida Nossa
também aquelas que, por
próximo dia 21 de novembro,
Senhora de Copacabana, 709,
prazer, queriam utilizar seu
nosso Bazar estará de portas
5 andar. Mais informações na
tempo e dons de “Mãos de
secretaria do LT. Telefone
Fada” para confeccionar peças abertas.
2236-0583.
magníficas de todo o tipo, a
As Abelhinhas convidam a
ponto de se duvidar que não
todos para uma visita à nossa
*Nair Saar é filha de Brunilde
tenham sido fabricadas por
Colmeia, que, com certeza, vão Mendes do Espírito Santo
profissionais!
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Conversa com o presidente
Por Sandra Malafaia

Este ano de 2022 foi bem

marcante para o Lar de Tereza.
Além da comemoração do
centenário de Brunilde Mendes do
Espírito Santo, fundadora da
Instituição, foi aberto o novo
Núcleo Paulo e Estêvão (NPE),
onde ocorreram várias atividades.
Para saber mais sobre o que está
por vir, Novos Rumos conversou
com Claudio Pereira Pinto,
presidente da Casa. Leia a seguir.

Núcleo Paulo e Estêvão, em abril,
coincidindo com o retorno gradual
das reuniões presenciais.

Reprodução

Foi no NPE que aconteceu o
SMELT deste ano. Momento
muito especial, reunindo os
grupos de jovens do Lar de
Tereza. A equipe que organizou e
colaborou na realização do evento
está de parabéns! Muita
Claudio Pereira Pinto, presidente do Lar de Tereza
criatividade e sensibilidade nas
NR – Haverá Painel de Férias?
vivências proporcionadas aos
Novos Rumos – Este ano de
2022 foi bem dinâmico para o Lar jovens!
Claudio – Está na programação de
de Tereza! Volta de reuniões
presenciais, centenário da
NR – Como será o Natal do LT? 2023. Divulgaremos os detalhes
oportunamente.
fundadora da Casa, SMELT sob Terá algum evento presencial?
as paredes do NPE, entre outros.
Novos Rumos – Um recado aos
Qual o balanço disso tudo para
Claudio – Haverá a Prece de
voluntários e colaboradores do Lar
você?
Natal, em 18 de dezembro
de Tereza?
(domingo).
Ainda
não
decidimos
Claudio – O balanço, certamente,
foi muito positivo. Conseguimos quanto ao formato. Em breve
Claudio – Já próximos do fim de
Espírito
Santo e Claudio
Pinto
As Mendes do
retomar a maior parte das reuniões faremos a divulgação.Brunilde
ano,
aproveitamos
paraPereira
transmitir
atividades deste ano serão
e grupos de estudos (ESDE) no
nosso fraterno abraço a todos os
encerradas no dia 23 de dezembro. voluntários, frequentadores e
modo presencial, com a devida
segurança, para os colaboradores e
funcionários. Que prevaleçam, em
frequentadores. A pandemia ainda NR – Alguma perspectiva para
nossos lares e ambientes de
não acabou, o que exige atenção e reuniões híbridas no ano que vem? trabalho, as relações mais fraternas
certos cuidados. Mas, sem dúvida,
e sinceras, traduzindo a pureza de
estamos, hoje, numa condição
sentimento que todos buscamos.
Claudio – Este é um tema que
bem mais segura, se compararmos estamos avaliando, pois há
com a situação do ano passado.
NR – Quer acrescentar algo?
necessidade de uma infraestrutura
adequada, de equipamentos e
Houve também os eventos
Claudio – Nossa permanente
pessoas.
O
que
podemos
adiantar
especiais, destacando a
gratidão a todos, pelo interesse e
é
que
deverão
ser
mantidas
as
comemoração dos 100 anos de
comprometimento que sempre
Brunilde. Destaque especial para palestras virtuais, que são
demonstram pelo Lar de Tereza.
apresentadas às 2as feiras, às 19h. Deus nos abençoe!
a abertura do novo espaço do
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ESPAÇO DA EVANGELIZAÇÃO
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XVIII SMELT – 'Existirmos, a que será que se destina?'
Fotos realizadas por Leonardo
Oliveira, durante o XVIII SMELT

Por Assumírian Capillé e Júlia Guimarães

E

sta foi a 18a edição do encontro de jovens frequentadores do Lar de
Tereza, em seus três núcleos: Jacarepaguá, Copacabana e Austin. SMELT –
“Social” das Mocidades Espíritas do Lar de Tereza. Pela primeira vez, o
SMELT aconteceu em Copacabana, na nova sede do Núcleo Paulo e Estevão,
lançando o tema que será utilizado ao longo de todo ano de 2023, por todos os
grupos de crianças, jovens e adultos nos três núcleos.
O SMELT, além de integrar jovens participantes, também reúne os
trabalhadores e famílias em torno da construção do evento. Consegue, por
consequência, unir colaboradores separados pelas distâncias físicas dos
núcleos. Mergulhamos na proposta trazida pelo tema central, o que facilita
muito, posteriormente, a construção do programa da evangelização para todas
as faixas etárias no próximo ano.
O SMELT é uma festa espiritual, sem pretensão de aprofundar o assunto.
Lançamos as ideias, provocamos a curiosidade, através da arte, poderosa
ferramenta que carrega a mensagem. A começar pelo empréstimo que
fazemos da poesia, que neste ano é de Caetano Veloso, da música Cajuína,
para o título.
O acolhimento, o carinho e a conversa nos grupos com os facilitadores fazem
parte da escolha pedagógica.

Achamos mais adequado convidar a jovem Júlia Guimarães, frequentadora
da Juventude Irmã Scheilla (Copacabana), para relatar o que viu e sentiu
no XVIII SMELT:
"Existirmos, a que será que se destina?"
Foi esta pergunta que nos foi apresentada como tema do SMELT, que
aconteceu no dia 23 de outubro. Após dois anos, pudemos finalmente nos
reunir presencialmente para nos debruçar sobre o tema que
aprofundaremos no ano que virá. Tantos sentimentos com o retorno desse
momento, vivemos tantas coisas até chegarmos aqui, até podermos nos
abraçar sem medo, conhecer e reconhecer pessoas, rostos conhecidos, mas
tão mudados...
Muita coisa aconteceu do último SMELT presencial até o de 2022, mas o que
não mudou foi o poder que o trabalho coletivo, de encarnados e
desencarnados, tem de construir momentos mágicos. É impressionante tudo o
que pode ser vivido num espaço de três horas, quando se tem organização e
vontade.
Esse foi o tempo de duração da primeira parte do evento, no período da
manhã, que começou na recepção. Um cenário adoravelmente lindo nos
aguardava no salão principal do núcleo Paulo e Estevão. Folhas secas
delimitavam o lugar onde aconteceria a sensibilização, cujo espaço era
preenchido por uma mesinha com uma linda toalha florida, cactos e uma
projeção que dava a ambientação da cena.
A mensagem, lida pela Joana (Garcia), e a prece inicial, feita pela Sussu
(Assumíriam), já introduziam a emoção que nos acompanharia durante todo o
evento. Como lidar com a passagem de alguém que amamos? Como encarar a
nossa própria finitude? A finitude material, porque somos espíritos imortais, é
isso que a Doutrina Espírita nos revela.
E foi isso que as salas temáticas nos mostraram: imortalidade da alma,
reencarnação, mediunidade e Deus. Cada uma muito bem pensada e decorada
para nos passarem a realidade consoladora que o espiritismo nos apresenta.
É preciso falar e exaltar também a hora do almoço. Como o Núcleo Paulo
Estevão é um espaço menor, cuja cozinha não possui fogão, os trabalhadores
tomaram a decisão de fazer comidas frias, como salpicão, saladas, macarrão. E
não é que deu certo? Estava incrível! Comida é sempre parte importante de
um evento como esse, e os trabalhadores envolvidos estão de parabéns pela
solução encontrada, executada com muita intenção e maestria.
Aliás, todo o evento pode ser resumido por essas palavras, intenção e maestria.
Porque quando há intenção, vontade e desejo de estarmos juntos, o resultado é
sempre emocionante. E foi isso que aconteceu, depois de tantas dores vividas
nesses dois anos, tanto tempo afastados, podemos dizer que existimos para
isso. Existimos para aprendermos, cultivarmos afetos e viver momentos
felizes como esse.”
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Notas e lembretes
Reprodução

Saudade sem Lágrimas

Em sua trigésima quinta edição, o encontro
Saudade sem Lágrimas, de 2022, foi
realizado no Núcleo Emmanuel do Lar de
Tereza, em Jacarepaguá.

Tendo como tema central A Imortalidade da
Alma, o homenageado foi Cairbar Schutel,
tendo à mesa do evento Olga Luz, Lúcia
Rangel, Graça Pereira e Andé Censi. Algumas
mensagens de desencarnados foram recebidas
e a transmissão foi feita pelo Youtube do LT.

Olga Luz, Lúcia Rangel, Graça Pereira e André Censi
Reprodução

Livraria Irmão X
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.

Conversa Fraterna

Bazar Beneficente

Trabalho da Assistência Espiritual para o público em O Bazar Beneficente do Lar de Tereza (na
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 610 geral. Telefones: (21) 97444-2850 (às 2ª feiras, das
Loja F - Galeria Ritz), é composto por
13h30 às 15h; e, às 5ª feiras, das 10h às 11h30).
roupas e acessórios, fruto de doações.
(21) 97483-4591 (às 4ª feiras, das 9h às 10h30; e, às
Os produtos são colocados à venda em ótimo
5ª feiras, das 10h às 11h30).
estado e com preços bem acessíveis. A loja
Agendamento presencial, marcar pelo telefone (21) está funcionando às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 10h às 17h.
2236-0583
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Como Ajudar nas Campanhas do LT
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O Lar de Tereza possui algumas
núcleos do Lar de Tereza: Emmanuel (em
campanhas sociais permanentes. Entre elas: Jacarepaguá) e Casa de Renato, em Austin
(Nova Iguaçu).
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

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).
Remédios

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/campanharemedio.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
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A VOZ DOS BENFEITORES

SEJAMOS SEMEADORES DO BEM

E

Nossa alegria a caminho do bem
Reprodução

levemos a Deus nossa
prece, falemos a Ele do nosso
júbilo, reiniciemos a caminhada
de volta ao seio do nosso Pai!
Quantos de nós já sofremos
feridas em embates dolorosos?!...
Quantas vezes buscamos nos
desvios a felicidade que jamais
encontramos?!... Quantos de nós
caminhamos longamente e a
duras penas, procurando pela paz
que nunca encontrávamos?!...
Mas um dia, chegamos à nossa
estrada de Damasco e
descobrimos Jesus, com sua luz
resplandecendo à nossa frente –
descobrimos o seu amor por nós,
e quão grande foi a nossa alegria.
Desse modo, voltamos sobre os
nossos próprios passos, tentando
consertar os nossos erros, para
construir onde havíamos
destruído.
Ó Deus, nesses instantes de luta,
como foi proveitosa a palavra
esclarecedora dos nossos irmãos
maiores!... Como nos sentíamos

Livro: Tempos de Esperança
Autores Espirituais: Antonio de
Aquino, Aurélio e Irmão José
Médium: Brunilde Mendes do
Espírito Santo
Editora Lar de Tereza

fortalecidos pela mão amiga que
nos mostrava a rota certa!...
Como nos sensibilizávamos com
a demonstração de uma amizade
sincera!...
Senhor, como nos sentimos mais
felizes por descobrirmos o
amor!... Amor que une as
criaturas para o bem, para a

alegria!...
Como é grande a nossa felicidade
hoje!
Elevemos ao Pai nossos
pensamentos agradecidos!

Saibamos ser gratos por Ele nos
conceder uma tarefa, nos
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proporcionar um local amigo,
aconchegante, de trabalho, onde
poderemos dignamente oferecer
os nossos préstimos ao irmão que
ainda se consome na dor e na
aflição.
Para vós, encarnados, é difícil
compreender a grandiosidade
dessa dádiva, mas tentai ainda
assim elevar os vossos
pensamentos, permanecei
conosco, permanecei com Jesus,
sede gratos!

Busquemos, todos, no fundo de
nossos corações o melhor
“MUITO OBRIGADO,
SENHOR!” que tivermos para
oferecer ao Pai.
É tão importante podermos
trabalhar. O trabalho significa a
nossa redenção, o nosso
crescimento espiritual, a nossa
ascensão às tarefas superiores.

Portanto, para que possamos
merecer a graça do convívio
com aqueles que nos são
Aqui, hoje e agora, iniciamos
superiores, é preciso estender
mais uma jornada através da
qual tentaremos diminuir a dor
nossas mãos àqueles que
dos que sofrem. Tentaremos
sofrem mais do que nós. Assim
oferecer nossas mãos aos caídos à é que se processa a
beira da estrada.
solidariedade.
Transcorridos tanto e tantos
milênios, passamos indiferentes
ao sofrimento do nosso próximo.
O Senhor nos concede, agora, a
graça de sermos úteis.

Companheiros, ide para os
vossos lares, mas não sem antes
meditar profundamente sobre a
tarefa que assumistes.
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Buscai oferecer em cada semana
o melhor que tiverdes,
solucionando, tranquilamente,
os problemas quotidianos e as
dificuldades, que fazem parte da
vida terrena.
Trazei o coração limpo de
impressões inferiores,
guardando o sentimento no mais
profundo amor àqueles que se
sentem sofridos, magoados,
revoltados, infelizes... enfim.
Que o grande coração materno
de Maria de Nazaré possa
envolver a todos vós! Que o
infinito amor de Jesus Cristo
proteja essa Casa, que é de
todos! Que as vossas tarefas
sejam fecundas! Que os
mentores derramem sobre vós a
sua luz, o seu amor e a sua
proteção!
Aurélio

-

Reuniões Públicas
Novembro / Dezembro
/ Janeiro

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.

Sede - Av. Nossa Senhora de Copacabana, 709, sala 504.
Telefone (21) 2236-0583:
4ª feira: 8h30; 19h30
6ª feira: 16h

Novos Rumos

NOTICIÁRIO DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA

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

Núcleo Paulo e Estêvão - Rua Rodolfo Dantas, 97,
Térreo, Copacabana:
2ª feira: 19h
3ª feira: 8h30
4ª feira: 14h
3ª feira: 18h

Pres.: Claudio Pereira Pinto

Núcleo Emmanuel - Estrada do Engenho
D´Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tel: (21) 3082-7371:
4ª feira: 20h

Jornalista responsável:
Sandra Malafaia (reg. nº 19272)

Casa de Renato - Av. dos Inconfidentes, 1.105, Austin,
Nova Iguaçu. Telefone (21) 2763-1021:
Sábado: 17h (ainda não voltou)

Colaboradores:
Elizabeth Martins, Márcia Nezzi e Assumiriam Capillé
(diretora da Área de Evangelização)

Vice-Pres.: Fátima Lourenço
Dir. de Estudos Doutrinários: João Aparecido
Ribeiro

