
Novos Rumos

fechadas, devido à pandemia do coronavírus, o
Lar de Tereza (LT) começou, aos poucos, a
reabrir suas salas para Reuniões Públicas
presenciais, no início do mês de abril.
 
Com passes coletivos, distanciamento e
ocupação de 50% da lotação normal de cada
sala, as reuniões tiveram início, primeiramente,
na Sede do LT - com exposição de Claudio
Pereira Pinto, presidente da Instituição - e, em
seguida, com João Aparecido Ribeiro, no novo
Núcleo Paulo e Estevão (NPE), à Rua Rodolfo
Dantas, 97, Copacabana. 
 
Vale lembrar que cada pessoa deve levar sua
garrafinha para a fluidificação da água, guardando-a
consigo mesma e levando-a para casa.
 
Neste ano de 2022 o Lar de Tereza está
celebrando o centenário de nascimento de
Brunilde Mendes do Espírito Santo, fundadora
da Casa.
 
Em nome da Diretoria e do Conselho
Superior do LT, o presidente Claudio
Pereira Pinto agradece aos colaboradores,
que contribuíram para a complementação
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Fé, esperança e celebração

Nº 100/2022

Após dois anos de portas "físicas" 

necessária à aquisição e adaptação do novo
NPE, agora mais espaçoso - podendo também
abrigar a Juventude Espírita Irmã Scheilla, às 4ª
feiras, às 19h30, e a Evangelização Infantil com
o Grupo de Educação Familiar, aos sábados, às
9h30. Tudo no mesmo espaço do LT,
realizando o grande sonho da Área da
Evangelização (págs. 3 e 4).
 
Veja (nas pags. 5 e 6) a reprodução de uma
relíquia: um conto de Icléia (uma das
Benfeitoras Espirituais do LT), extraído de seu
caderno escolar e cedido para publicação em
Novos Rumos. Boa leitura!

Reunião Publica no novo Núcleo Paulo e Estêvão (NPE)



À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA
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'O que nos une é maior do que 
aquilo que nos separa' 

Em abril deste ano, foi lançado o 1º Mês
Espírita Mundial. A live de abertura do evento
contou com as participações de Júlio Sena - do
Brasil, em nome da Fundação Espírita André
Luiz (FEAL); Elsa Rossi, de Londres - Reino
Unido; Ruben de Los Santos, do Uruguai; e
Cesar Perri, também do Brasil.
 
Esse evento, nunca feito antes, teve a Inclusão
como lema do trabalho. Dessa forma, também
participaram nativos de outros países isolados,
falando na sua própria língua, com legendas
traduzidas em quatro idiomas: espanhol, 

francês, inglês e português.
 
Assim, mais de 120 palestrantes e estudiosos do
Espiritismo, de cerca de 36 países, trataram sobre
temas atuais e de relevância para a Sociedade à
luz do conhecimento espírita e com o mesmo
ideal.
 
Gratuito e online, com mais de 20 horas de
conteúdo, o evento está disponível no canal do
Youtube da TV Mundo Maior (pela playlist do
Mês Espírita Mundial. Mais informações pelo
endereço eletrônico: feal.com.br/mes-espirita-
mundial



ATIVIDADES DO LAR DE TEREZA

Portas se reabrem na Sede do LT
e novo NPE é inaugurado

C
suas atividades presenciais, devido à
pandemia do Coronavírus, o Lar de
Tereza reabriu suas portas "físicas".
 
A primeira Reunião Pública ocorreu no
dia 6 de abril, na Sede, com palestra de
Claudio Pereira Pinto, presidente da Casa. 
 
Dois dias antes, a Juventude Espírita Irmã
Scheilla inaugurou o novo Núcleo Paulo e
Estêvão (NPE), à Rua Rodolfo Dantas,
97, Térreo. O encontro foi aberto com
música ao vivo e prece, emocionando a
todos.
 
Segundo Fátima Lourenço, vice-
presidente do LT, a inauguração do novo
NPE não podia ter sido melhor. "Emoção,
bons sentimentos e boas vibrações deram
o tom da afinização. Foi uma experiência
marcante e inesquecível!”, afirmou. 

erca de dois anos após suspender 

Por Sandra Malafaia Reprodução

A Evangelização Infantil no Núcleo Paulo e Estêvão

E após 31 anos, habitando outro espaço - a
Escola Atchin, generosamente emprestada
ao LT -, as crianças da Evangelização
Infantil voltaram a se reunir em local
próprio: no novo NPE, nas manhãs de
sábado.
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Livraria Irmão X
A Livraria Irmão X está
funcionando, na Sede do Lar de
Tereza, de 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h. Ela também funcionará no
Núcleo Paulo e Estêvão. Mas, até o
fechamento desta edição de Novos
Rumos, ainda não havia data
definida.  Mais informações pelo
telefone (21) 97922-0583.

Conversa Fraterna
 
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).
 
Para o Atendimento Fraterno presencial,
agendar pelo 
telefone (21) 2236-0583

Reprodução

Bazar Beneficente
O Bazar Beneficente
do Lar de Tereza (na
Av. Nossa Senhora de
Copacabana, 610 -
Loja F - Galeria Ritz)
foi reaberto no dia 16 

da pandemia, o presidente,
Claudio Pereira Pinto, e a
fundadora, Brunilde Mendes do
Espírito Santo, tiveram uma
conversa fraterna, pessoalmente.
E o presidente também falou ao
Novos Rumos.  Leia a seguir. 
 
NOVOS RUMOS: Como foi a
sua percepção na primeira
Reunião Pública do Lar de
Tereza, no dia 6 de abril, após
dois anos de fechamento das
portas físicas do LT? 
 
CLAUDIO: Sem dúvida, foi um
momento especial, assinalando a
reabertura das Reuniões
Doutrinárias para os
frequentadores. Houve um bom
comparecimento, tanto de 

NR: Quando serão abertas as
reuniões públicas no NPE?
 
CLAUDIO: A previsão é que isto
aconteça, também de forma
gradual, a partir do dia 2 de maio,
às 19h.
 
NR: Como serão as celebrações do
centenário de Brunilde Mendes do
Espírito Santo?
 
CLAUDIO: Estão sendo 
 discutidas e detalhadas. Mas, com
certeza, será celebrado!

Encontro entre fundadora e atual presidente

Fundadora e presidente em conversa fraterna

de março. No momento, funciona
às 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 10h às 
17h.

Vitrine do Bazar

Reprodução

Por Sandra Malafaia
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Com a expressiva diminuição

frequentadores quanto de
colaboradores. Quase todos os
lugares da sala 502 foram
ocupados, com 35 pessoas.
Lembramos que estamos com
lotação parcial, preservando
um certo distanciamento. 
 
NR: Como você se sentiu e
como foi essa experiência?
 
CLAUDIO: Senti-me bem,
com a satisfação de perceber
que o trabalho transcorreu
conforme planejado, sem
atropelos. Notável o interesse
dos frequentadores e dos
colaboradores do Lar de
Tereza. Vários demonstraram
muita alegria com o retorno
presencial.
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A Estrela e a Flor 
Conto inédito, contido no caderno escolar de Icléia, guardado por Brunilde Mendes do

Espírito Santo como preciosa relíquia, e cedido para publicação em Novos Rumos

viu uma rosa, que era dentre as flores a mais
bela e a mais mimosa...
 
A flor parecia triste, tinha a cabecinha
debruçada sobre a haste e parecia não se
importar com o luar, que prateava os passeios
do jardim, e nem com a brisa ligeira que
passava dando beijos assustados nas pétalas de
cada flor.
 
A estrela disse para a rosa tristonha:
- Oh! Flor que és tão mimosa e delicada, tu
que és rainha e querida, tu que és admirada por
todos que passam ao pé de ti, dize: por que
tens sempre um ar tão triste? Nunca te 

uma noite de primavera, uma estrela vejo sorrir para o céu em noites estreladas
como as outras flores! Qual é a amargura de
teu viver?
 
A rosa disse:
 
- Astro que brilhas no céu, é verdade, sou
rainha! Sou bela entre as mais belas! As
florzinhas que vicejam ao redor de mim, fitam-
me cheias de respeito e admiração.
 
Os colibris e as borboletas vêm todos os dias
segredar-me carícias delicadas, a brisa que
passa, às vezes um pouco raivosa, abranda a
sua fúria, quando passa ao pé de mim. O
orvalho bendito depõe, a cada manhã,

N

Imagem de acervo do CanvaImagem de acervo do Canva



no meu colo, as pérolas mais lindas do
céu. Os passarinhos pousam nos galhos da
roseira para fitar-me mais de perto. Sou
bela rainha e cortejada.
 
Mas ah! Estrela! Bem vês que não sou
feliz! Vivo aqui tão sozinha na minha
grandeza de rainha! Não posso conversar
com as florzinhas que rastejam pelo chão
ao redor de mim. A minha desventurada
sorte não permitiu nem mesmo que neste
mesmo pé desabrochasse uma outra rosa
que fosse, para mim, uma companheira e
confidente. A minha única distração é fitar,
horas a fio, os astros que brilham no céu
azul tão distante, tão distante de mim!
 
Depois, tu estrela, não compreendes o que
é tristeza porque não podes sofrer. 

Tu és um astro e brilha sempre imperturbável
da mesma maneira, no meio dos outros astros,
como uma jóia preciosa do rico diadema de um
rei poderoso. Eu sou flor... delicada e mimosa,
basta que o brilho do sol tenha mais um pouco
de violência para que eu sofra cruelmente. Se o
vento, impaciente, rodopiar com mais
veemência ao redor de mim, tenho tonturas e
quase todas as minhas pétalas caem no chão.
 
Sou delicada e a menor coisa me faz sofrer
imensamente... enquanto que tu, estrela, nunca
podes sofrer porque és um astro e não uma flor
como eu.
 
“Tu és o diamante do céu e eu sou a alma da
Terra!”
 

Do caderno escolar de Icléia de Abreu. 
Ano de 1933

Ao lado, reprodução
de capas de 
cadernos escolares
de Icléia, uma das
Benfeitoras
Espirituais do LT, e
uma parte do texto
(escrito por ela,
quando ainda
encarnada) e aqui
digitado

6 100/2022
Reprodução Reprodução



tão desafiador? Temos deixado nos levar pela
onda de pessimismo? Participamos da
corrente que enfatiza o medo, a frustração, a
revolta, a desesperança?
 
Eu sou porque nós somos. Qual a minha
participação no “somos”?
 
Vamos lembrar que a sintonia predominante
da nossa comunidade, do nosso país, do
nosso planeta é produto da combinação de
muitas vibrações simultâneas.
 
Que a nossa seja marcada pelo que a
Doutrina Espírita tem nos ensinado.

ESPAÇO DA EVANGELIZAÇÃO

Lar de Tereza, decidimos conhecer melhor
a filosofia Ubuntu e escolhemos esta frase
como uma espécie de ideia mestra.
 
Ao observarmos esta frase com a lente
espírita, podemos falar de solidariedade,
de partilha, de comunidade. Escolhi falar
de sintonia. Não estamos sós. Não
pensamos e agimos de forma solitária.
 
Na questão 459 de O Livro dos Espíritos,
aprendemos que os espíritos influem muito
mais em nossos pensamentos do que
podemos imaginar. Influem a tal ponto,
que, frequentemente, são eles que nos
dirigem.
 
As ideias que alimentamos não são
originais, no sentido de estarem livres de
outras influências . O teor do que
pensamos se dá por sugestão, por
concordância, por contraste também. As
ideias coletivas são assimiladas por nós
mesmo sem termos consciência disso.
 
Somos indivíduos sociais, apreendemos
tudo o que está à nossa volta e vamos
construindo nosso acervo com base nesta
dimensão relacional. Como andam nossos
pensamentos diante de um cenário externo

Eu sou porque nós somos
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Por Joana Garcia
Mariana Nicolau 

Crianças em
Luwero,
Uganda.
2014

Este ano, no trabalho da Evangelização do 



8 100/2022

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. Além de
encaminhar os enxovais para as mães do
Grupo de Gestantes, que se reúne às quartas-
feiras, na Casa de Renato, em Austin (Nova
Iguaçu), contempla também as mães da
Maternidade da Praça XV.

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



A VOZ DOS BENFEITORES
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Nunca estamos sós!
Reprodução

Nem sempre sentirás ao teu
lado os amigos que velam
por ti.
 
Não sintonizado com eles,
por força de tuas
inquietações, terás a
impressão de que te
encontras abandonado.
 
Movimentar-te-ás, então,
como autômato, de um
problema para o outro, sem
soluções adequadas,
sentindo-te inseguro.
 
Todavia, os teus amigos ao
teu lado estão, como
sempre, tentando ajudar-te.
 
Apenas tuas ondas mentais
não se interligam com as
deles, como um rádio,
cujas antenas maldispostas,
não permitem uma

 transmissão perfeita.
 
Interferências de outras
mentes, afinadas com o teu
lado inferior, provocarão
sempre essas sensações de
abandono, de angústia,

de medo. 
 
Benfeitores por ti oram. É
preciso que ores também.
 
Amigos espirituais
estendem-te, 

Capa do livro "Os
Caminhos da
Paz", que contém
mensagens de
diversos Espíritos,
recebidas pela
mediunidade de
Brunilde Mendes
do Espírito Santo e
organizado pela
própria médium. 
Editora Lar de
Tereza



-

-

pressurosamente as mãos.
É necessário tocá-las,
estendendo as tuas, através
da prece.
 
Quando, pois, as
impressões infelizes te
assaltarem a mente e o
coração, não as alimentes,
detendo-te nelas, como
quem teima em provar um
fruto que já sabe amargo...
 
Recolhe-te em oração. 
Refugia-te no templo de
tua própria consciência, já
iluminada pelo
conhecimento da Verdade,
e entrega-te a Deus.

Ouve, na acústica da alma,
a afirmativa do Senhor
Jesus:
 
“Não vos deixarei órfãos.
(...)”2

Ele, o nosso Irmão Maior,
jamais nos abandonará.
Preciso é que não o
abandonemos também!
 
Recolhido em silêncio e
prece, logo sentirás a
presença de teus Amigos
Espirituais, que te inspirarão
soluções, clareando-te a
marcha.

Uma grande paz te cercará

e irá penetrando,
devagarinho, todo o teu ser.
Asserenado, verás, então,
que não é difícil vencer a
luta.
 
Acalma-te! E pelos
caminhos da serenidade,
ouvirás a voz do Mestre,
repetindo aos teus ouvidos,
as palavras que sustentaram
os discípulos de todos os
tempos:
 
“Não se perturbe o vosso
coração! (...)”3
 

 Icléia
 

 2 João, XIV:18
 3 João, XIV:1

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
 
Núcleo Emmanuel - Estrada do Engenho 
D´Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tel: (21) 3082-7371: 
 (até o fechamento desta edição, ainda não estava
decido quando voltará presencialmente)
 
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)
 

Maio, Junho, Julho

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

-

O Lar de Tereza está voltando com suas
Reuniões Públicas presenciais. No entanto, as
palestras, via Internet,  também ocorrem às
segundas-feiras, às 19h, pelo canal do LT no
YouTube; 
Os grupos do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE) continuam se
encontrando nos horários da manhã, tarde e
noite - através de plataformas digitais,  como
Zoom e WhatsApp.
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