
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 
SETEMBRO - 2020 

Visite nossa página: http://www.lardetereza.org.br 

AGO - Assembleia Geral Ordinária - VIRTUAL, do  LAR DE TEREZA 

Dia 8 de setembro (terça-feira) 

- 1ª Convocação às 18h e 2ª Convocação às 18h30m 

PAUTA 
1. Tomada de contas dos administradores e deliberação sobre as demonstrações 

financeiras por eles apresentadas, relativas ao exercício de 2019, após conhecidos os 

pareceres do Conselho Superior e do Conselho Fiscal sobre essas matérias, conforme 

previsto no inciso I, do art.23, do Estatuto Social do Lar de Tereza;  
 

2. Eleição para membros do Conselho Fiscal 
 

(Você que é Membro Efetivo do Lar de Tereza,             
receberá o link de acesso, por e-mail e/ou Whatssap(RESPECTIVO 

GRUPO), para a referida AGO, no dia 8 de setembro, próximo das 18h) 

----------------------------------------------------- 

MÊS DE SETEMBRO: 
  DIA  -  ANO  

  21  > 1951: Fundação do LAR DE TEREZA, pela Espiritualidade. 
 

 

LIVRARIA: AGENDAS PARA 2021  
 

Está aberta a reserva das agendas para o próximo ano. 

Faremos o pedido à gráfica, a partir do dia 15 de setembro, 

somente para às reservas feitas. Pedimos que façam suas reservas 
o mais breve possível. Pelo Whatssap da livraria: 97922-0583 ou   

e-mail: livraria@lardetereza.org.br. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMAMOS A TODOS OS INTEGRANTES E FREQUENTADORES  DO LAR DE TEREZA:  
 

DEVIDO AO MOMENTO ESPECIAL PELO QUAL ESTAMOS PASSANDO: 
 

ESTÃO SUSPENSAS TODAS AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO LAR DE TEREZA, EM 

TODAS AS NOSSAS UNIDADES. 

CONTINUAREMOS MANTENDO OS ESTUDOS SISTEMATIZADOS,  
(POR VIDEOCONFERÊNCIA E Whatssap) 

e 
 

A REUNIÃO VIRTUAL DE ESTUDOS DOUTRINÁRIOS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS, ÀS 19h,  
 

DETALHES: ACESSEM E CONSULTEM A NOSSA PÁGINA: www.lardetereza.org.br 
 

 

Livraria: permanecerá fechada enquanto perdurar o recesso 

LT-IECEC 

Nossa carinhosa gratidão a todos, que de uma forma ou de outra, inspirados em 
Jesus, tornam possível a realização desta obra. 

E... como se iniciaram as tarefas do Lar de Tereza? 
 O Lar de Tereza teve início em um simples Culto do Evangelho em nossa 

residência, organizado em maio de l95l, sob a inspiração de Icléia, cuja palavra 

benevolente tem sido, desde a nossa adolescência, bússola infalível, apontando-
nos o caminho do Bem, com inexcedível tolerância para com as nossas inúmeras 

fraquezas.   

(...) No dia 23 de setembro do citado ano, encontravam-se reunidas no 
Culto do Evangelho em nossa residência, aguardando o início dos comentários 

doutrinários, doze pessoas, entre as quais algumas em agudo sofrimento moral e 
que ali buscavam consolação. 

Para surpresa de todos, ao final do Culto do Evangelho, Icléia, pela 

psicografia, deu a seguinte mensagem: 
“Meus irmãos, seja louvado o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Na terra fértil de vossa boa vontade, permite o Senhor Jesus que o 
Espírito devotado de Tereza lance uma semente pequenina destinada a se erguer, 

no futuro, como árvore benfazeja, abrigando sob seus ramos os corações 

sofredores e infelizes, assemelhando-se a lar amigo, reunindo a todos sob a luz de 
seu amor. 

Assim, projeta-se hoje, na Terra, o “Lar de Tereza”, já edificado no Plano 

Espiritual pelas mãos operosas da abnegada irmã, cujo carinho se estende na 
direção dos pequeninos, das mães e dos velhinhos, que nele encontrarão o 

Templo de Oração e a Escola renovadora à luz do Consolador. 
De vós dependerá o crescimento dessa semente. 

Regai-a com o suor de vosso trabalho constante.  Adubai-a com as 

lágrimas de vossos testemunhos libertadores e enfeitai-a com as flores de vossas 
alegrias espirituais.  

Não vos faltarão amparo, consolação e forças. 
Sede fiéis! 

E agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade que nos oferece em sua 

vinha, prossigamos  trabalhando e servindo. 
Que ele nos abençoe!” 

Surpresa e emoção dominaram os presentes. 

Jamais havíamos pensado na possibilidade de uma tarefa mais ampla. 
Naquela tarde, porém, Jesus nos investia, a todos, da responsabilidade de 

servir em Seu Nome! 
E sob a emoção que ainda sentíamos, todos nós aceitamos a honra de 

servi-lo, embora reconhecendo a nossa fragilidade.  

Compreendíamos, perfeitamente, nas entrelinhas da mensagem, que o 
convite não era  feito para nós apenas, mas, igualmente, para  todos os que 

surgissem no futuro. 
Ele nos chamava para a Seara, e Tereza confiava em nós. Não podíamos 

fazer outra  coisa senão tomar da charrua... 

No sábado seguinte, dia 30 de setembro, realizamos a  reunião do “Lar de 
Tereza,” estudando “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e “O Livro dos 

Espíritos”. 

(Extraído do livro: Sigamos Juntos – organizado por Brunilde Mendes do Espírito) 

Santo) 

 

 

LAR DE TEREZA  –  INSTITUIÇÃO  ESPÍRITA- CRISTÃ  DE  ESTUDO  E  CARIDADE 

MANUTENÇÃO DA NOSSA CASA...  COMO POSSO AJUDAR? 
 

Doações em depósito bancário: Banco Bradesco, Agência 0472, Conta Corrente 35638-7 

 - o CNPJ: 42.135.442/0001-95, do Lar de Tereza;  
Doações constantes, através de carnê. (é só solicitar na recepção).  

Doações esporádicas, feitas na recepção; 
Pela nossa página: www.lardetereza.org.br - doação automática, pelo cartão de Crédito; 
(Você gosta do nosso Lar?  Então, ajude-nos a mantê-lo!...  Ele é nosso (portanto, também  seu). 

 

http://www.lardetereza.org.br/
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Lar de Tereza - Instituição Espírita-Cristã de Estudo e Caridade 
Adesa ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro – CEERJ - Integrante do 5º Conselho Espírita de Unificação - 5º CEU 

 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL de ANIVERSÁRIO DO LAR DE TEREZA 

1951    < 69 anos >    2020 
 

 Exposições Virtuais 
Às segundas-feiras: 19h 

 
 

 

 

 

Dia:  7 

Expositora: NOÁ L. RAPHAEL 

Tema: 

“A CASA ESPÍRITA  e  O LAR DE TEREZA” 
 

Dia:  14 

Expositora: SONIA MARIA A. BRAGA 

Tema: 

“OS BENEFÍCIOS DA DOUTRINA ESPÍRITA DIANTE DA 

PANDEMIA” 
 

Dia:  21 

Expositora: LARISSA CHAVES 

Tema:  

“ENTRE O PASSADO E O FUTURO” 
 

Dia:  28 

Expositor: CLAUDIO PEREIRA PINTO 

Tema: 
LAR DE TEREZA: Centro promocional da vida  

(corporal e espiritual) 

 
 
 
 
 
 

 

Encontros Virtuais 
Aos domingos: 10h 

 

Acesso pela nossa página: www.lardetereza.org.br 
www.lardetereza.org.br 

 


