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70 anos 
 

70 anos no plano físico! 
Podemos comparar o nosso Lar de Tereza a um lindo e imenso jardim com alas e recantos 
diversos de plantas amadurecidas. 
 
Refúgio doce e acolhedor cercado de muita responsabilidade e amor. 
 
Um jardim, por mais belo e grandioso que seja, começa a partir de uma base e é construído 
planta a planta, árvore a árvore, muda a muda. Requer planejamento, organização, 
disciplina, adubação e dedicação. 
 
Normalmente, a qualidade da obra final , o que a diferencia, são as plantas escolhidas e a 
dedicação ao longo dos anos. As plantas no Lar de Tereza são vocês, os trabalhadores. 
Cada um tem seu matiz, sua delicadeza, sua textura. É a maneira de ser de cada um sendo 
burilada pelos ensinamentos do Mestre. 
 
A dedicação é fruto do esforço no trabalho, do estudo, do livre-arbítrio. 
 
Vocês formam um conjunto maior buscando dar harmonia a este lindo jardim. As alas 
perfumadas com árvores diferentes são nossos Núcleos. Suas folhas oferecem fluidos 
importantes para os tratamentos diversos que nosso Lar oferece. A Casa de Renato é um 
jardim atípico, especial, dentro do original. 
 
Nosso jardim tem recantos lindos, floridos : são os grupos de trabalho específicos. 
 
Há as alamedas reservadas para os estudos. 
 
Há locais para sentarmos, refazermos as energias. 
 
Há também um viveiro sendo cultivado. São as sementes do futuro. 
 
Os pássaros cantam “Gratidão”! 
 
O sol ilumina oferecendo aos olhos a permanente lembrança da presença de Deus olhando 
por todos nós. 
 
Dedicação é como uma semente, que se planta hoje, para colher bons frutos amanhã. 
 
Há jardineiros trabalhadores atuais e outros que muito contribuíram no passado, mas todos 
fazem parte deste jardim: o Lar de Tereza! 
 
Que possamos comemorar muitos anos mais de serviço na Seara do Senhor! 
 
Nosso jardim floresce! 
 

Com carinho, 
Icléia 
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