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APRESENTAÇÃO 
 

O Lar de Tereza - Instituição Espírita-Cristã de Estudo e Caridade - organização religiosa-

filantrópica, com atividades de caráter científico e filosófico, bem como beneficente, 

educacional e cultural e de assistência e promoção social, apresenta, anualmente, o relatório de 

suas atividades, procurando registrar e sintetizar as ações da Instituição.  

  

O Relatório é apresentado à Assembleia Geral Ordinária, que tem normalmente acesso à versão 

impressa, no mês de março, como previsto no Estatuto. Em 2020, devido à pandemia, a 

Assembleia foi realizada por meio de videoconferência. A versão digital, usualmente 

disponibilizada na página do Lar de Tereza, foi enviada a todos os participantes.  

 

A pandemia trouxe desafio inédito ao funcionamento da Casa. Em nossa história de 69 anos, o 

Lar de Tereza sempre manteve abertas suas instalações, em contínua expansão, o que ocorreu até 

o dia 15 de março. Desde o dia 16 de março, quando iniciou a quarentena na Cidade do Rio de 

Janeiro, foram suspensas as atividades na Sede, no Núcleo Paulo e Estevão, no Bazar Beneficente, 

no Núcleo Emmanuel e na Casa de Renato, por entendermos haver risco elevado de contágio, o 

que poria em risco a saúde de nossos colaboradores, funcionários e do público em geral. 

 

Nesse ano de grandes desafios, a partir de 16 de março, apesar da suspensão do atendimento em 

nossas instalações, algumas atividades passaram a ser realizadas de forma virtual, com 

adaptações ao longo do período.  

 

Na Área de Assistência Espiritual, prosseguimos nas nossas atividades de estudo, oração e 

sustentação espiritual.  

 

As reuniões públicas foram substituídas por reuniões doutrinárias de estudo e prece, de forma 

virtual, abertas ao público, inicialmente por meio de canais de redes sociais e posteriormente 

substituído por canal no Youtube do Lar de Tereza, que passou a disponibilizar todas as reuniões 

de forma permanente. As palestras, encontros e comemorações também ocorreram de forma 

virtual. 

Os grupos de estudo substituíram encontros presenciais por virtuais, nos dias e horários em que 

esses grupos ordinariamente realizam suas reuniões. Nos dias e horários das reuniões mediúnicas 

ocorreram momentos de leitura e irradiação. 

O atendimento fraterno passou a ser efetuado por meio de atendimento telefônico, a Conversa 

Fraterna, a partir de novembro.  
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Todos os funcionários permaneceram com seus contratos de trabalho, sem qualquer alteração na 

remuneração ou nos benefícios devidos. 

 

Não foi possível o retorno das atividades presenciais, de forma segura, até o fim do ano. Em 

outubro foi possível apenas a reabertura gradual da secretaria e da livraria na Sede, com toda a 

segurança. Em ambos, observou-se as regras de cuidados em saúde recomendadas pelas 

autoridades sanitárias competentes. Estas iniciativas garantiram aos funcionários e membros 

envolvidos um ambiente seguro em termos de medidas individuais e coletivas de proteção e 

prevenção ao contágio pelo COVID 19.  

 

Com relação ao trabalho assistencial, a Casa de Renato, em Austin, e o Núcleo Emmanuel, em 

Jacarepaguá, funcionaram de modo restrito, em determinados dias e horários, com a colaboração 

de alguns funcionários e voluntários, para possibilitar a entrega de cestas de alimentos, itens de 

higiene, medicamentos e cobertores às famílias e idosos que são cadastrados em nosso serviço de 

Assistência e Promoção Social, bem como a outras pessoas da comunidade de Austin que 

procuraram nossa Casa em busca de auxílio. 
 

Encontram-se discriminadas neste Relatório todas as atividades, iniciativas e realizações 

desenvolvidas, em ambos os períodos, antes e depois do dia 16 de março. 
 

As áreas que estruturam o Organograma da Entidade (anexo) apresentam resultados em quadros 

explicativos, especificando quantidades para os diversos serviços prestados: (i) na Sede e no 

Núcleo Paulo e Estêvão, em Copacabana; (ii) no Núcleo Emmanuel, no Anil; (iii) na Casa de 

Renato em Austin, Nova Iguaçu, administrada em regime de parceria com o Lar Fabiano de 

Cristo; (iv) de forma virtual.  

 

O Lar de Tereza expressa gratidão aos que colaboram com trabalho voluntário, com a presença 

em reuniões doutrinárias, presenciais e virtuais, e de estudos, com orações e doações, para que 

cumpra, assim, suas finalidades evangélicas.  

 

Ressaltamos finalmente que a sustentação material de nosso trabalho - manutenção de nossas 

instalações, aluguéis de salas, remuneração de funcionários e despesas do Serviço de Assistência 

e Promoção Social - é fruto das doações que recebemos, em especial nesse ano em que não 

contamos com os recursos do Bazar Beneficente e Livraria, que permaneceram fechados na maior 

parte do ano. Assim, agradecemos a todos que depositaram sua confiança em nosso trabalho e 

permitiram, com suas doações, sua continuidade nesse ano de desafios. 

  

Que Deus a nós todos abençoe.  

  

CLAUDIO PEREIRA PINTO  

Presidente  
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I – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 
 

JANEIRO e FEVEREIRO 

 

• Painel de Férias, em exposições semanais, às quintas-feiras à tarde e à noite, no Núcleo Paulo 

e Estêvão, realizado nos meses de janeiro e fevereiro, tendo como tema central “A 

Participação da Comunidade Espírita na Construção de um Mundo Sustentável”.  

• Curso de Verão 2020, promovido pelo Núcleo Emmanuel, com o tema: “O Evangelho de 

Jesus através do livro Boa Nova”, nos meses de janeiro e fevereiro.  

• No ciclo Encontro com Jesus, estudo dos capítulos 19 e 20 do Livro “No Roteiro de Jesus”, 

realizados nos dias 26 de janeiro e 16 de fevereiro. 

• Exposição e lançamento do livro “Quando o Amor Esfriar”, de Frederico Kremer, em 9 de 

fevereiro. 

 

MARÇO 

 

• XLI COMEERJ – Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. As 

Juventudes da Sede, do NE e de Austin participaram desse encontro, que ocorre todos os 

anos durante o Carnaval.  

• A partir de 16 de março, foram suspensas todas as atividades presenciais em todas as 

Unidades. Foi iniciada reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo Facebook e Instagram. 

• Desde o início desse período, caracterizado pela crise sanitária, a direção do Lar de Tereza 

reuniu-se semanalmente, através de um comitê de gestão administrativa, para tomar 

providências que demandavam urgência. 

 

ABRIL  

 

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo Facebook e Instagram. 

• Em comemoração ao lançamento dos livros da Codificação, foi realizada exposição 

doutrinária e prece, no dia 18, comemorando 163 anos do Livro dos Espíritos, lançado em 

18.04.1857, 156 anos do Evangelho Segundo o Espiritismo, lançado em 15.04.1864 e 

lembrando também os 120 anos de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, ocorrida em 

11.04.1900. 

 

MAIO  

 

• Em comemoração ao Dia do Trabalho, foi realizada uma exposição doutrinária e prece, no 

dia 1o, com o tema “O trabalho e o trabalhador na visão do Espiritismo”. 

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo Facebook e Instagram. 
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JUNHO 

 

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida, no dia 1º pelo Facebook e Instagram e a partir de 8 de junho pelo YouTube, no 

canal do Lar de Tereza. 

 

JULHO  

 

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza. 

 

AGOSTO  

 

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza. 

 

SETEMBRO  

 

• Aniversário da Instituição - 69 anos – comemorado com exposição, no dia 30 de agosto, de 

Décio Iandoli Júnior e encontros virtuais (Memória, Vínculos e Gratidão), 

em quatro domingos, a partir de 6 de setembro, com a continuação da reunião de estudos 

doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, transmitida pelo YouTube, no canal do Lar 

de Tereza. 

 

OUTUBRO  

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza. 

 

NOVEMBRO  

 

• XXXIII Encontro Saudade Sem Lágrimas, no Dia de Finados, realizado de forma virtual, 

transmitido pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza. Tema Central: A Imortalidade da 

Alma. Subtemas: Consolação: não se turbe o vosso coração, do Evangelho de João; 

Esperança sempre: testemunhos de amor de Francisco de Assis e sua entrega a Jesus. Eles 

vivem. Espírito Homenageado: Francisco de Assis.  

• No dia 2, palestra virtual, transmitida pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza, com o tema 

“Eurípedes Barsanulfo, Apóstolo da Caridade.  

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, às segundas-feiras, às 19h, 

transmitida pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza. 
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DEZEMBRO  

 

• Encerramento, no Núcleo Paulo e Estêvão e no Núcleo Emmanuel, das atividades do Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), no dia 3, por meio de encontro virtual, com a 

participação de facilitadores e inscritos nos cursos que a Casa disponibiliza. 

• XVI SMELT (Social das Mocidades Espíritas do Lar de Tereza) - As Juventudes da Sede, 

do NE e de Austin participaram desse encontro, no dia 6, realizado de forma virtual, cujo 

tema maior foi “Andar com fé eu vou”. 

• Continuação da reunião de estudos doutrinários e prece, nas duas primeiras segundas-feiras, 

às 19h, transmitida pelo YouTube, no canal do Lar de Tereza. 

• Prece final do ano, no dia 20, por meio de encontro virtual. 

 

 

AÇÕES SEM VINCULAÇÃO TEMPORAL  

 

• Desde 2016, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio do Centro de 

Cidadania da ESS/UFRJ, em parceria com o Lar de Tereza / Casa de Renato, oferece os 

Cursos de Extensão de qualificação profissional, na modalidade ensino presencial, em 

Austin. Abaixo relacionados encontram-se os cursos ofertados por esta parceria ao longo dos 

anos.  

 

CURSOS DE EXTENSÃO OFERECIDOS EM AUSTIN (CASA DE RENATO) 

CURSO ANO NÚMERO DE 
PROFESSORES 

NÚMERO DE 
CONCLUINTES 

• Título - Curso de Extensão 
Qualificação para 
Cuidadores da Terceira 
Idade 

• Edital • RUA-
UFRJ 2016 

 

• 15 • 54 

• Título – Curso de 
Extensão Direitos Sexuais 
e Reprodutivos 

• Edital • RUA-
UFRJ 2017-1 

 

• 10 • 50 

• Título – Curso de 
Extensão Qualificação 
para Cuidadores da 
Terceira Idade  

• Edital • RUA 
2017-2 

 

• 16 • 40 

• Título • Curso de Extensão 
Cuidadores da Infância e 
Adolescência 

• Edital • RUA 
2018-2 

• 13 • 55 

• Título - Curso de Extensão 
Cuidadores da Terceira 
Idade -2019/2020 

• Edital • RUA 
2019-2/2020-1 

 

• 15 • 39 

 

 

• O último Curso de Extensão de Cuidadores da Terceira Idade (2019/2020), se desenvolveu 

com 70% de sua carga horária presencial, incluindo o estágio supervisionado no Centro 

Social Abrigo do Cristo redentor (60 horas). As demais 30% da carga horária restante foi 

ofertada na modalidade trabalho remoto (on-line), tendo em vista pandemia COVID 19.  
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• Participação no Movimento Espírita Brasileiro, especialmente pela representação no 

5º CEU (Conselho Espírita de Unificação).  

• Renovação da Certidão Anual de Regularidade junto ao CMAS – Conselho Municipal de 

Assistência Social – Período: 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2021. 

• Reencaminhamento de material recebido em doação para outras Casas Espíritas, Abrigos e 

Instituições de Caridade. Na área do Núcleo Emmanuel, foram beneficiadas: Capela São 

Pedro, no Anil, Fraternidade Francisco de Assis na Cidade de Paty do Alferes e ANDEF - 

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos. Na área da Casa de Renato, foram 

beneficiadas a Casa do Paraplégico de Vilar dos Teles, a Casa Padre José de Anchieta, a 

Casa de Francisco e o Centro Espírita Lar Fabiano. Na área da sede foi beneficiado a 

Instituição Espírita Filhos de Deus.  

• Bazar Beneficente de Natal, para os colaboradores, na Sede. 

• O Bazar na Galeria Ritz, em Copacabana, continuou funcionando, até a interrupção das 

atividades presenciais no Lar de Tereza, no mês de março, permanecendo suspensa suas 

atividades até o fim do ano. 

• As campanhas realizadas todos os anos, com finalidades específicas ou para a manutenção 

da Instituição foram substituídas por contribuições diretas. 
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II – ESTUDOS DOUTRINÁRIOS, EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL 

E ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 
 

 “Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com 

essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou”. 

(Kardec, Allan – “O Evangelho Segundo o Espiritismo” – 71a edição - Tradução de Guillon 

Ribeiro, Rio de Janeiro: FEB, 1977) 

 

São indicadas, a seguir, sinteticamente, as principais atividades das Áreas de Estudos Doutrinários, 

Evangelização Infanto-Juvenil e de Assistência Espiritual, desenvolvidas no Lar de Tereza, em suas 

instalações de Copacabana, Austin e Jacarepaguá, em 2020. Até o dia 15 de março as atividades se 

desenvolveram de forma normal, presencial. A partir de 16 de março, de forma virtual. 
 

II.1 – Estudos Doutrinários 
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II.2 – Evangelização Infanto-Juvenil 
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II.3 – Assistência Espiritual 

 

 
 

 

III - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
 

"Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes 

contrárias ao egoísmo e ao orgulho.” (Kardec, Allan – “O Evangelho Segundo o Espiritismo” – 

71a edição - Tradução de Guillon Ribeiro, Rio de Janeiro: FEB, 1977) 

A atividade de assistência e promoção social do Lar de Tereza é desenvolvida em dois núcleos 

assistenciais: a "Casa de Renato", administrado, em regime de parceria, com o Lar Fabiano de 

Cristo, e o "Núcleo Emmanuel". Parte das atividades dos outros dois núcleos (a sede e o Núcleo 

Paulo e Estêvão) tem como objetivo as atividades nos dois núcleos assistenciais mencionados, não 

só em rotinas administrativas, como também em treinamento de voluntários que irão atuar nas 

atividades assistenciais. 

A partir de 16 de março a maioria das atividades assistenciais, descritas a seguir, normalmente 

desenvolvidas, foram interrompidas. A Casa de Renato, em Austin, e o Núcleo Emmanuel, em 

Jacarepaguá, funcionaram de modo restrito, em determinados dias e horários, com a colaboração 

de alguns funcionários e voluntários, para possibilitar as atividades de apoio às necessidades 

básicas, a entrega de cestas de alimentos, itens de higiene, medicamentos e cobertores às famílias 

e idosos que são cadastrados em nosso serviço de Assistência e Promoção Social, bem como a 

outras pessoas da comunidade de Austin que procuraram nossa Casa em busca de auxílio. 

 

III.1 – Serviços Socioassistenciais 

 

Em alinhamento com a resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, complementada pela 

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 13, de 13 de maio de 2014 – 

“Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais”-, os serviços de assistência social 

desenvolvidos no Lar de Tereza se inserem no Serviço de Proteção Social Básica. Este ocorre por 

meio de práticas socioassistenciais e educativas, estimulando a convivência, o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários e o fortalecimento da autonomia e da cidadania do indivíduo e o 

acesso aos serviços e direitos sociais por meio de ações preventivas, protetivas e pró-ativas.  
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Nosso público alvo é constituído da família (atenção especial à infância, adolescência e juventude), 

do idoso, das gestantes-nutrizes e seus bebês e filhos, e da comunidade. Desenvolvemos práticas 

educativas de fortalecimento – garantia da cidadania nas áreas de proteção social e educação 

transformadora, integradas à rede socioassistencial das políticas setoriais, principalmente saúde e 

educação, como descrito a seguir. 

 

Os indivíduos cadastrados nos Programas têm assistência de profissionais das áreas de psicologia e 

assistência social. 

 

i) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) 

 

Desenvolvimento de práticas sócio educativas de orientação, acompanhamento e suporte às 

famílias, especialmente às monoparentais, constituídas em sua maioria por mãe e filhos. Têm como 

finalidade precípua a estabilidade psíquica, emocional e de inclusão social que permite aos 

indivíduos assistidos poderem desenvolver, dignamente, a busca por sustento financeiro, orientação 

para o mercado de trabalho, evitando a manutenção de regime de assistencialismo. 

 

• Faixa etária dos três aos cinco anos e onze meses - desenvolvimento de práticas educativas 

lúdicas. 

• Faixa etária dos 06 aos 14 anos – desenvolvimento de práticas de complementação escolar, 

banca de apoio aos alunos do ensino fundamental que apresentam baixo desenvolvimento 

escolar, atuando no contra turno do ensino regular municipal. 

• Faixa etária dos 15 aos 17 anos – desenvolvimento de práticas sócio educativas, artísticas e 

culturais (grupo de música e de teatro) e grupo de jovens. 

• Faixa etária dos 18 aos 24 anos – Capacitação para o mercado de trabalho. 

 

Assessoria jurídica para legalização de imóvel; orientação para concessão de registro de nascimento, 

carteira de identidade e de trabalho. Orientação para reconhecimento de paternidade, legalização de 

uniões estáveis e solução de problemas jurídicos relacionados aos familiares de detentos, relativo 

aos seus direitos. 

 

Trabalho de orientação à comunidade, integrado às políticas sociais da área informando e 

encaminhando demandas referentes a: 

 

• políticas de previdência social (aposentadoria, seguro-desemprego, pensão, auxílio funeral 

e outros direitos previdenciários); 

• saúde (articulação como a Rede SUS para atender demandas da comunidade - exames, 

vacinações, internações e outras demandas). 

 

Projeto Tijolinho - Identificação de demanda para reforma e construção de moradias e 

melhoramentos diversos, em regime de mutirão, em áreas de risco ambiental ou desmoronamento 

nos casos de inundações e melhorias sanitárias (aeração da casa, construção de banheiro, perfuração 

de poço e rede de saneamento). Acompanhamento técnico das obras, para orientar o sistema de 

mutirão, e cessão de material e mão-de-obra. 

 

As atividades do Projeto Tijolinho continuaram a ser desenvolvidas ao longo de 2020, também com 

a colaboração de alguns funcionários e voluntários. 
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No que se refere à vigilância socioassistencial, são desenvolvidas atividades de detecção de risco e 

vulnerabilidade – trabalhados no Curso de Extensão e qualificação para o cuidado de crianças 

e adolescentes - e tratamento de danos e vitimização causados pela violência sexual contra crianças 

e adolescentes, orientando e encaminhando a família para a rede pública de assistência – Conselho 

Tutelar. Os casos detectados são tratados em parceria com Conselho Tutelar; as vítimas são 

encaminhadas à rede SUS. 

ii) Serviço de proteção social básica para pessoas idosas, gestantes e mães de família. 

 

Grupo de idosos – Responsável em identificar, tratar, monitorar os idosos em risco e 

vulnerabilidades social (abandono e violência contra as pessoas idosas, por parte da comunidade 

e/ou familiares) e prevenir agravos que possam provocar rompimento de vínculos familiares e 

sociais de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social e o Estatuto do Idoso e em integração 

com a rede socioassistencial.  

 

É viabilizada a obtenção do benefício de prestação continuada para idosos e pessoas deficientes 

que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Lei Orgânica da Assistência Social para 

aquisição desse benefício.  

 

Visita domiciliar ao idoso que não apresenta condições de se locomover, garantindo suas 

demandas - necessidades básicas e de saúde – em integração com a rede socioassistencial. 

 

Grupo de Gestantes – Responsável em identificar e orientar as gestantes participantes, inclusive 

com o atendimento prestado por enfermeira profissional, tendo como objetivo assegurar o bom 

entendimento das prescrições médicas e verificar o estado geral de gestantes e bebês, bem como 

alimentação, amamentação e outros. 

 

iii) Promoção da integração ao mercado de trabalho 

 

Desenvolvem-se ações por meio de cursos profissionalizantes e de qualificação profissional em 

articulação com a rede pública e privada. 

 

Curso de Extensão de qualificação para Cuidadores da Terceira Idade, na modalidade presencial, 

iniciativa do Centro de Cidadania da Escola de Serviço Social da UFRJ, em parceria com o Lar de 

Tereza / Casa de Reanto, para cessão de infraestrutura, em sua terceira edição. O referido Curso 

qualifica mão de obra para o cuidado a idosos, tendo em vista a grande demanda existente no 

mercado de trabalho, em face da transição demográfica que aponta para o envelhecimento da 
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população brasileira, com impactos nas políticas públicas. Este Curso oferta 50 vagas por edição, 

em 19 encontros presenciais de 7 horas, totalizando 133 horas, e treinamento-em-serviço – 

totalizando 60 horas, no Centro de Promoção Social Abrigo do Cristo Redentor – Instituição de 

Longa Permanência, para idosos em risco e vulnerabilidade social. A conclusão da terceira edição, 

prevista para 2020, ocorrerá quando for possível o retorno das atividades presenciais. 

     

Curso de Extensão de qualificação para o Cuidado de Crianças e Adolescentes, na modalidade 

de ensino presencial e educação continuada, aborda temas relacionados aos cuidados na infância 

e na adolescência, no contexto da sociedade, da família, dos cuidados em saúde e das políticas 

públicas. Trata de formas de promoção, prevenção e tratamento à saúde, nas áreas da violência 

física, psicológica e sexual, namoro virtual, transmissão das doenças DSTS/HIV/AIDS, gravidez 

indesejada, alienação parental, bullyng, suicídio, saúde mental e eus transtornos. Seu próposito 

é contribuir para à adoção de comportamentos onde a promoção e a prevenção à saúde se façam 

presentes, no âmbito da saúde integral, interdisciplinar e de garantia de direitos. 

 

Dos cursos concluídos (Primeira e Segunda Edições), vários alunos já se encontram inseridos no 

mercado de trabalho.  

 

Assessoria à formação de cooperativas de trabalhadores, com o apoio da OCB (Organização das 

Cooperativas do Brasil), para autonomia e inserção organizada no mercado de trabalho. Como 

resultado, foi criada a Cooperativa Zeal Life. Esta cooperativa vem desenvolvendo um sistema de 

alta qualidade, baseado nas melhores práticas recomendads pelo Ministério da Saúde e pela OMS – 

Organização Mundial da saúde, relacionados aos cuidados de idosos, adultos e crianças. 

 

Encaminhamento de assistidos da Instituição aos Cursos Profissionalizantes realizados pelo Lar 

Fabiano de Cristo - Casa de Francisco - cursos de corte e costura, instalação elétrica predial, 

informática e confecção de alimentos. 

 

iv) Apoio às necessidades básicas 

Como apoio aos serviços de assistência social são promovidos: a distribuição de alimentos e de 

medicamentos; a doação de roupas e utensílios; a assistência médica, psicológica e odontológica; 

o encaminhamento para obtenção de armações e lentes para óculos; o acompanhamento a hospitais 

e dentistas; fornecimento de passagem de ônibus urbano para os cadastrados sem condições, em 

casos excepcionais como consultas a hospitais e exames em clínicas particulares (quando o poder 

público não oferece rapidez); passagens quando a família necessita retornar ao estado de origem; 

recursos financeiros para realização de exames médicos nos casos de gravidez de risco. Em 2020, 

as atividades assistenciais se concentraram nessa tarefa, com a entrega de cestas de alimentos, itens 

de higiene, medicamentos e cobertores às famílias e idosos que são cadastrados em nosso serviço 

de Assistência e Promoção Social, bem como a outras pessoas da comunidade de Austin que 

procuram nossa Casa em busca de auxílio. 
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III.2 - Financiamento dos Programas  

 

Os recursos necessários para o suporte destes programas e de todos os demais programas do Lar de 

Tereza, bem como as despesas incorridas para a sua realização, estão indicados no item IV deste 

relatório - "Demonstrativo do Resultado do Exercício".   

 

III.3 – Títulos e Registros 

 

O Lar de Tereza mantém os seguintes títulos e registros: 

 

• Título Declaratório de Utilidade Pública Estadual, de n° 245, conferido pela Secretaria de 

Estado da Justiça, em 22/04/1992; 

• Título de Utilidade Pública Municipal, conferido pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 

pela Lei n° 838 de 28/09/2005; 

• Registro no Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, sob o n° RO 349/2005; 

• Registro do Conselho Municipal de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro, sob 

o n° 626, desde 2003; 

• Título de Entidade Beneficente de Assistência Social, conferido pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, protocolo 

71010.001978/2007-01, conforme Portaria nº 417, de 12 de julho de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União de 13.07.2012, com validade de 13/07/2012 a 12/07/2015, em 

análise do processo de renovação; 

• Personalidade Jurídica através do Estatuto registrado em Cartório Civil de pessoas jurídicas.  

• Título de Utilidade Pública Federal, conferido pela Portaria n° 901, de 04/10/2001. Esse 

título foi extinto pelo Ministério da Justiça em 2016. 
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III.4 - Assistência Prestada 

 

A assistência prestada pode ser visualizada nos quadros a seguir. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

CASA DE 

RENATO

NÚCLEO 

EMMANUEL

AUSTIN JACAREPAGUÁ

Crianças matriculadas em classes de desenvolvimento de 

práticas educativas lúdicas.

Criança
79 - 79 72

Crianças matriculadas em classes de apoio escolar Criança 70 - 70 69

Jovens em grupos de atividades sócio educativas, artísticas 

e culturais

Jovens
10

-
10 12

Trabalhos de orientação à comunidade, integrado às 

políticas sociais da área 
Orientados 100 - 100 350

Casas construídas/compradas unidade 2 - 2 5

Casas reformadas/ampliadas unidade 6 - 6 8

Melhoramentos diversos unidade 7 2 9 18

Curso de Alfabetização Participantes - 15 15 15

QUANTIDADES EM 2020

TOTAL EM 

2019TOTAL

Faixa etária dos três aos cinco anos e onze meses

4.1 - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

Faixa etária dos seis aos catorze anos

Faixa etária dos quinze aos dezessete anos

FAMÍLIA

ASSESSORIA HABITACIONAL (PROJETO TIJOLINHO)

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
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IV - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESPESAS EFETUADAS 
 

“O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo 

o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito.” (Kardec, Allan – “O Livro 

dos Espíritos”- 50a edição - Tradução de Guillon Ribeiro, Rio de Janeiro: FEB, 1980) 

A captação de recursos necessários ao desenvolvimento - tanto das atividades religiosas como dos 

programas da atividade de assistência e de promoção social - bem como as despesas efetuadas para o 

desenvolvimento destas atividades, podem ser visualizadas no demonstrativo do resultado do exercício.   

Observe-se que grande parte dos recursos é obtida de colaborações e parcerias preciosas, destacando-

se, dentre elas, a mão-de-obra dos voluntários que minimiza as despesas com a folha de pagamento 

de empregados, a parceria com o Lar Fabiano de Cristo (que propicia a cobertura de parte das 

despesas de manutenção do Núcleo Assistencial Casa de Renato) e o recebimento em doação de 

gêneros alimentícios, roupas e utensílios diversos. 

Em 2020, além dos recursos próprios da Casa, para compor as cestas de alimentos, itens de higiene, 

medicamentos e cobertores doados, foram importantes as cestas recebidas do Movimento Rio 

Contra Corona e os recursos financeiros recebidos da APERJ – Associação dos Procuradores do 

Novo Estado do Rio de Janeiro e do Comitê de Cidadania do BNDES. 

 
 

O quadro a seguir, elaborado pela CONSERP, apresenta o Demonstrativo do Resultado do Período 

findo em 31 de dezembro de 2020, com discriminação das receitas e despesas. 

No item Receitas, as doações em gêneros e mercadorias estão valoradas considerando o valor médio 

de mercado de cada item doado.  

Também no item Receitas, na valoração da hora do trabalho voluntário foi considerado como 

referência o valor médio do rendimento salarial do Estado do Rio de Janeiro para o primeiro 

trimestre de 2020, período mais recente disponível para a pesquisa em questão, ou seja, R$ 2.820,00 

(fonte: IBGE), com encargos de 65% e 176 horas de trabalho por mês.  



17 

Lar de Tereza – Relatório 2020 

 

 

 

 

RECEITAS

RECEITA DE VENDAS 2020 2019 % Variação

LIVROS E OUTROS 65.056,00 191.840,00 -66,09

(-) CUSTO DAS VENDAS 22.245,00 146.842,00 -84,85

BAZARES BENEFICIENTES E COSTURA 70.662,00 369.120,00 -80,86

(-) DESPESAS OPERACIONAIS DOS BAZARES 3.831,00 9.772,00 -60,80

109.642,00 404.346,00 -72,88

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES EM MOEDA 2020 2019 % Variação

CARNÊS 58.557,00 377.443,00 -84,49

DOAÇÕES 993.654,00 423.989,00 134,36

CAMPANHAS E EVENTOS 32.238,00 18.472,00 74,52

1.084.449,00 819.904,00 32,27

DOAÇÕES EM GÊNEROS E OUTROS ITENS 2020 2019 % Variação

CESTAS/ALIMENTOS/ETC.*1 407.463,64 935.614,15 -56,45

*1 considerando para a estimativa de valor , o médio de mercado 407.463,64 935.614,15 -56,45

PARCERIA COM LAR FABIANO DE CRISTO 2020 2019 % Variação

LAR FABIANO - CASA DE RENATO 300.290,00 424.380,00 -29,24

300.290,00 424.380,00 -29,24

DOAÇÃO PATRIMONIAL 2020 2019 % Variação

IMÓVEL DOADO 450.000,00 -

(-)CUSTOS COM IMÓVEL 35.943,00 -

414.057,00 0,00

VOLUNTARIADO 2020 2.019 % Variação

TRABALHO VOLUNTÁRIO*2 425.845 939.003 -54,65

*2 considerando para valor horário do trabalho voluntário o valor médio do rendimento salarial do Estado do Rio de Janeiro em 2020, 

de R$ 2,829,00 (primeiro trimestre, último disponível quando da elaboração do relatório, fonte - IBGE) com encargos de 65%. 425.844,68 939.002,61 -54,65

OUTRAS RECEITAS (LÍQUIDAS) 2020 2019 % Variação

DESCONTOS OBTIDOS - 54,00 -100,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25.066,00 77.266,00 -67,56

ALIENAÇÃO IMOBILIZADO 7.050,00 -100,00

25.066,00 84.370,00 -70,29

TOTAL DE RECEITAS LÍQUIDAS =========================================> 2.766.812,32 3.607.616,76 -23,31

DESPESAS

DESPESAS  ASSISTENCIAIS

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE TOTAL TOTAL % Variação

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEDICAMENTOS E OUTROS AUXÍLIOS 5.426,00 1.357,00 - 6.783,00 4.405,00 53,98

DOAÇÕES EFETUADAS EM MOEDAS 38.973,00 9.743,00 - 48.716,00 5.588,00 771,80

DOAÇÕES EFETUADAS EM GÊNEROS E OUTROS ITENS 315.383,79 92.079,85 - 407.463,64 935.614,15 -56,45

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MORADIAS 843,00 41.304,00 - 42.147,00 60.254,00 -30,05

ALIMENTAÇÃO 11.867,00 47.470,00 - 59.337,00 5.233,00 1.033,90

372.492,79 191.953,85 0 564.446,64 1.011.094,15 -44,17

VOLUNTARIADO

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE TOTAL TOTAL % Variação

TRABALHO VOLUNTÁRIO 201.517,20 91.558,35 132.769,13 425.844,68 939.002,61 -54,65

DESPESAS INDIRETAS ASSISTENCIAIS

ADMINISTRATIVAS

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE TOTAL TOTAL % Variação

SALÁRIOS E ORDENADOS 147.637,00 65.134,00 221.456,00 434.227,00 407.452,00 6,57

ENCARGOS SOCIAIS 44.347,00 19.565,00 66.521,00 130.433,00 189.194,00 -31,06

DESPESAS DA CASA DE RENATO, COM RECURSOS DA PARCERIA COM O LAR FABIANO 300.290,00 - - 300.290,00 424.380,00 -29,24

492.274,00 84.699,00 287.977,00 864.950,00 1.021.026,00 -15,29

OUTRAS DESPESAS

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE TOTAL TOTAL % Variação

ALUGUÉIS E ENCARGOS 148.050,00 148.050,00 169.666,00 -12,74

DESPESAS COM VEÍCULOS 10.281,00 1.142,00 - 11.423,00 31.057,00 -63,22

BENS DE PEQUENO VALOR 118,00 83,00 981,00 1.182,00 6.253,00 -81,10

CORREIOS - - 23,00 23,00 72,00 -68,06

CONDOMÍNIO, TAXAS E SEGUROS 3.546,00 70.594,00 74.140,00 66.570,00 11,37

DEPRECIAÇÕES - - 60.361,00 60.361,00 50.396,00 19,77

DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS - - 4.769,00 4.769,00 3.074,00 55,14

IMPOSTOS E TAXAS GERAIS - - 4.270,00 4.270,00 16.885,00 -74,71

LEGAIS - - 25,00 25,00 1.193,00 -97,90

LUZ E FORÇA - 1.868,00 12.412,00 14.280,00 38.293,00 -62,71

TELEFONE - - 7.891,00 7.891,00 7.484,00 5,44

INTERNET - - 7.249,00 7.249,00 5.164,00 40,38

MANUTENÇÃO E REPARO 1.021,00 - 23.366,00 24.387,00 59.315,00 -58,89

XEROX E PAPELARIA - - 9.144,00 9.144,00 27.828,00 -67,14

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - - 23.479,00 23.479,00 23.668,00 -0,80

SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 2.065,00 2.065,00 37.174,00 41.304,00 31.598,00 30,72

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 766,00 5.619,00 6.385,00 13.009,00 -50,92

OUTRAS DESPESAS - (CARTÓRIOS, SEGUROS, ETC.) - - 33.326,00 33.326,00 27.322,00 21,97

17.031,00 5.924,00 448.733,00 471.688,00 578.847,00 -18,51

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE

TOTAL DESPESAS ==============================================> 1.083.314,99 374.135,20 869.479,13 2.326.929,32 3.549.969,76 -34,45

SUPERAVIT DO PERÍODO 439.883,00 57.647,00 663,06

  

                                       RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

LAR DE TEREZA - INSTITUIÇÃO ESPÍRITA CRISTÃ DE ESTUDO E CARIDADE

AV. N. S. DE COPACABANA 709, CONJUNTO 504

C. N. P. J.: 42.135.442/0001-95

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

2020
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V - AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 
 

 

 
 
 
... e a todos os demais amigos, colaboradores e frequentadores da Instituição, 

 

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS E OS VOTOS DE MUITA PAZ 

 

A DIRETORIA 

  

1) Condomínio Selva de Pedra (Leblon)

2) Condomínio Barramares (Barra da Tijuca)

3) Condomínio Novo Leblon (Barra da Tijuca)

4) Condomínio Mandala (Barra da Tijuca)

5) Condomínio Vale do Sol (Jacarepaguá)

6) Condomínio Bairro da Graça (Jacarepaguá)

7) Condomínio Gramado (Jacarepaguá)

8) Condomínio do Edifício Condado de Amarante

9) Ótica Di Vedere (Freguesia) Armações e lentes novas

10) Lavanderia Água, Sabão & Cia Roupas

11) Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha Roupas, alimentos e material de higiene pessoal

12) Laundry Express Lavanderia Ltda Roupas

13) EJS Lavanderia Express Roupas

14) Movimento Rio Contra o Corona

15) Comitê de Cidadania do BNDES

16) Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro

Cestas básicas de alimentos, kits de higiene e valores monetários, 

integralmente aplicados na aquisição de cestas básicas

NOME DOAÇÃO RECEBIDA

Mantimentos, roupas, calçados, utensílios domésticos, eletrodomésticos, etc.
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VI - ANEXO: ORGANOGRAMA 
 

 

Atualizado em maio de 2021

Órgão da Administração Gestão Atual

AG - Assembleia Geral Permanente

Conselho Superior Março de 2019 a março de 2023

Diretoria Março de 2019 a março de 2023

Conselho Fiscal Março de 2020 a março de 2025

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

Organograma Administrativo

ASSEMBLEIA GERAL
Composta por todos os membros fundadores e membros efetivos em pleno gozo de seus direitos.

(convocada ordinariamente  pelo Conselho Superior)

CONSELHO FISCAL (2020 - 2025)

Conselheiros Efetivos: Luiz Rafael Giordano, Dairton 
Lutterbach, Gabriel Antaki Moussatché.

Conselheiros Suplentes: Hélio Sirimaco e Adriana 
Nunes Costa

CONSELHO SUPERIOR (2019 - 2023)

PRESIDENTE: Simone Antaki Moussatché
VICE-PRESIDENTE: Claudio Pereira Pinto

CONSELHEIROS: Maria Elisa Hillesheim, Fátima 

Cristina de Moura Lourenço, Aloísio Ghiggino, Maria 
Magdala Vasconcelos de Araújo Silva, Delfina de  
Almeida, Fernando Artur Brasil Danziger, Ricardo 

Antonio Brasil Danziger

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
Ronaldo Coutinho Pereira Pinto (Diretor)

Carlos César Duarte do Nascimento 
(Diretor Adjunto)

ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
Maria da Graça Teixeira Pereira (Di retora)

Márcia Prates de Pinho (Diretora Adjunta)

Olga Maria Nogueira da Luz (Diretora Adjunta)

ÁREA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Márcia Cristina Lobo de Souza (Di retora)

Cátia Regina da Cruz Cardoso (Diretora Adjunta)

ÁREA DE ESTUDOS DOUTRINÁRIOS
João Aparecido Ribeiro (Diretor)

Lourdes Maria Messias da Rocha Passos 
(Diretora Adjunta)

ÁREA DE FINANÇAS
João Batista dos Santos Silva (Di retor)

Vilma Necyk  (Diretora Adjunta)

ÁREA DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
Assumiriam Lucia do Amaral Costa Capillé 
(Diretora)

Joana Garcia Barbosa  (Diretora Adjunta)

NÚCLEO EMMANUEL
Lúcia Rangel Almeida (Diretora)

Ângela Célia Lopes Palmeira (Diretora 
Adjunta)

ASSESSORIAS
GERAL: Terezinha Lumbreras
COMUNICAÇÃO SOCIAL: João Aparecido Ribeiro 
JURÍDICA: Ana Paula Rivas Schilkowsky Bas
INFORMÁTICA: Luiz  Rafael Giordano
MUSICAL: Carlos Eduardo Capillé 
ESPIRITUAL: Lucia Maria Navarro de Siqueira                             
EVANGELIZAÇÃO: Narcisa Furtado de A. Oliveira
BIBLIOTECA: Lucia Maria Ribeiro Santos 

DIRETORIA (2019 - 2023)

PRESIDENTE
Claudio Pereira Pinto

VICE-PRESIDENTE
Fátima Cristina de Moura Lourenço


