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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, relatório de 

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

 

O Relatório é apresentado à Assembleia Geral Ordinária, no mês de março. Membros e 

cooperadores têm acesso ao relatório impresso e à versão digital disponibilizada na página do 

Lar de Tereza. 

 

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. 

 

As iniciativas e realizações, durante o ano de 2018, foram divulgadas na página 

http://www.lardetereza.org.br.  

 

Além das realizações destacadas neste relatório, menciona-se, também, como registro para a 

história da Casa, que, em 2018, foram organizadas as seguintes atividades pelas diversas Áreas 

que estruturam o organograma da Entidade: 

 

JANEIRO e FEVEREIRO 

 Painel de Férias, em reuniões semanais, no Núcleo Paulo e Estêvão, realizado nos 

meses de janeiro e fevereiro, tendo como tema central “150 Anos de A Gênese”. As 

exposições foram realizadas à tarde e à noite.  

 Curso de Verão 2018 promovido pelo Núcleo Emmanuel, tema: “Atualidade das 

Cartas de Paulo de Tarso”, realizado nos dias 23, 30 de janeiro e 06 e 20 de fevereiro. 

 Em janeiro, no último domingo, no ciclo Encontro com Jesus, apresentação da última 

parte do filme “O menino Jesus”. 

 XXXIX COMEERJ – Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. 

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

durante o Carnaval. 

MARÇO 

 Abertura do ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista 

Espírita, no terceiro domingo, com o tema ”O que considera mais importante na 

Revista ?”, com exposição de João Aparecido Ribeiro. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, com o início do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 1, com exposição de Elisa Hillesheim. 

ABRIL 

 Ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista Espírita, no 

terceiro domingo, com o tema ”O que considera mais importante na Revista ?”, com 

exposição de Eduardo Araújo. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 2, com exposição de Márcia Prates de Pinho. 

 

  

http://www.lardetereza.org.br/
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MAIO 

 Ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista Espírita, no 

terceiro domingo, com o tema ”O que considera mais importante na Revista ?”, com 

exposição de Saulo Monteiro. 

 Seminário e lançamento de livro, com o tema “Reconciliação: com Deus, com a 

Família e consigo mesmo”, no último domingo, com Andrei Moreira, Presidente da 

Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. 

 Lançamento da 2ª edição do livro “Os Dez Mandamentos à Luz do Conhecimento 

Espírita”, autora: Brunilde Mendes do Espírito Santo. 

JUNHO 

 Ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista Espírita, no 

terceiro domingo, com o tema” O que considera mais importante na Revista ?”, com 

exposição de Lígia Simões. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 3, com exposição de Fátima Lourenço. 

 Festa Junina promovida pelo Núcleo Emmanuel, reunindo trabalhadores com o 

objetivo de confraternização e geração de recursos financeiros para a Instituição.  

 Festa junina dedicada às crianças, jovens e famílias frequentadoras da evangelização 

da Casa de Renato e alunos da Escola de Icleia. 

JULHO 

 Ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista Espírita, no 

terceiro domingo, palestra com exposição de Wanderley Coutinho, tema: “O 

Espiritismo é uma religião ?”. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 4, com exposição de Júlio Gomes (Julinho). 

 AGOSTO 

 Lançamento do livro “Meu filho, eu te amo”, de Brunilde Mendes do Espírito Santo, 

Editora Lorenz. 

 Ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista Espírita, no 

terceiro domingo, com o tema ”O que considera mais importante na Revista ?”, com 

exposição de André Marinho. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 5, com exposição de Terezinha Lumbreras. 

 Feira Pró Mansão do Caminho, no Museu Militar Conde de Linhares. Toda a renda 

obtida na barraca do Lar de Tereza, como em todos os anos é revertida para a obra 

social, de Divaldo Pereira Franco. 

SETEMBRO 

 Aniversário da Instituição - 67 anos – comemorado com palestras em todos os 

domingos do mês: primeiro domingo, exposição de Guilherme Velho, com o tema 

“A Psicografia – casos investigados” e lançamento de seu livro, que trata do tema da 

palestra; segundo domingo, exposição de André Marinho, com tema “Quem é 

Jesus?” e lançamento de seu livro, que trata do tema da palestra; terceiro domingo, 

Ciclo Encontro com Jesus, continuação do estudo do livro “No Rumo de Jesus”, 

capítulo 6, com exposição de Nádia do Couto Valle; quarto domingo, exposição de 

Wagner Gomes Moura, com o tema “Nação Ubuntu - Fraternidade sem Fronteiras”; 

quinto domingo, palavras e prece da fundadora do Lar de Tereza, Brunilde Mendes 

do Espírito Santo e Ciclo Encontro com Jesus, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 6, com exposição de Júlio Gomes (Julinho). 
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OUTUBRO 

 Ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista Espírita, no 

terceiro domingo, com o tema ”O que considera mais importante na Revista ?”, com 

exposição de Mayse Braga, integrante da Comunhão Espírita Cristã de Brasília. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 7, com exposição de Gilmar Moura. 

 XIV SMELT (Social das Mocidades Espíritas do Lar de Tereza) - As Juventudes da 

Sede, do NE e de Austin participaram desse encontro, cujo tema maior foi “O Bem é 

Bom”. A equipe de cozinha composta por voluntários do NE ofereceu sua 

contribuição amorosa, responsabilizando-se por prover alimentos e refeições.  

 XIV Encontro de Gerações, promovido pelo Núcleo Emmanuel, tendo como objetivo 

principal o entrosamento e a cooperação entre os grupos: Juventude, Evangelização 

Infantil e Grupo de Pais, realizando atividades especiais voltadas para os idosos 

cadastrados.  

NOVEMBRO 

 XXXII Encontro Saudade Sem Lágrimas, no dia de finados. Tema Central: A 

Imortalidade da Alma. Subtemas: O Cristo Consolador; Santo Agostinho, Uma Alma 

para Deus. Espírito Homenageado: Santo Agostinho. 

 Palestra alusiva ao centenário da desencarnação de Eurípedes Barsanulfo, no primeiro 

domingo, tema “Sua importância para nós”, com exposição de Elisa Hillesheim. 

 Encerramento do ciclo de palestras alusivas aos 160 anos de lançamento da Revista 

Espírita, no terceiro domingo, com exposição de João Aparecido. 

 Ciclo Encontro com Jesus, no último domingo, continuação do estudo do livro “No 

Rumo de Jesus”, capítulo 8, com exposição de Maria da Graça Pereira Teixeira.  

DEZEMBRO 

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

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) com a participação de 

facilitadores e inscritos nos cursos que a Casa disponibiliza. 

 Bazar Natalino realizado com a finalidade de comemorar os 33 anos de fundação do 

Núcleo Emmanuel, a realização de receitas financeiras para a Casa, bem como 

propiciar à comunidade do entorno  a possibilidade de aquisição de itens de vestuário, 

calçados e outros que, de outra forma, não teriam condição. 

 Palavras e prece final do ano, com Brunilde Mendes do Espírito Santo, em dia que 

teve também palestra e lançamento do livro “Vida após a Vida”, de Guilherme 

Velho. 

 Em dezembro, as reuniões públicas tiveram a projeção de imagens da assistência 

social da Casa. 

SEM VINCULAÇÃO TEMPORAL 

 Segunda Parte do curso de extensão - Cuidadores de Pessoas Idosas -, realizado na 

Casa de Renato/Austin, em 10 encontros com duração de 7 horas cada, durante o 

primeiro semestre, em sua terceira edição, em parceria com a Escola de Serviço Social 

da UFRJ, em que os participantes (65 alunos pré-selecionados) considerados aptos 

receberam titulação da Decania do Centro de Cidadania e Ciências Humanas da 

UFRJ, após estágio de 40 horas em ambiente hospitalar no Abrigo para Idosos Cristo 

Redentor, operado pelo Estado. 

 Primeira edição do Curso de Extensão - Cuidadores da Infância e da Adolescência -, 

realizado em 14 encontros com duração de 7 horas cada, durante o segundo semestre, 

na Casa de Renato/Austin. O curso foi direcionado para alunos do ensino fundamental 

e médio, de alunos da UFRJ e de outras Universidades, supervisores de campo, 
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profissionais e gestores de políticas sociais e líderes de movimentos sociais, 

religiosos, filantrópicos e outros interessados nas questões referentes ao cuidado na 

infância e na adolescência, na modalidade de ensino presencial e educação 

continuada. Abordou temas relacionados aos cuidados na infância e na adolescência, 

no contexto da sociedade, da família, dos cuidados em saúde e das políticas públicas. 

A parceria pedagógica foi do Centro de Cidadania da Praia Vermelha, ESS/UFRJ, 

influenciada por determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. Os 

considerados aptos receberam titulação da Decania do Centro de Cidadania e Ciências 

Humanas da UFRJ. 

 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: maio de 2018 a abril de 2019. 

 Reencaminhamento de material recebido em doação para outras Casas Espíritas, 

Abrigos e Instituições de Caridade. 

 Bazares Beneficentes na Sede, com datas especiais para os colaboradores: Dia das 

Mães e de Natal. 

 Continuou, em caráter permanente, o Lar de Tereza - Bazar Beneficente, na Galeria 

Ritz, em Copacabana, com trabalhadores voluntários.  

 Campanhas realizadas: do Quilo; “Sigamos Juntos”, com os participantes do Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita; do material escolar para crianças e adolescentes 

carentes; do cobertor, e de alimentos, destinados à Casa de Renato e ao Núcleo 

Emmanuel; “Vem, criança, vem”, destinada à Casa de Renato; de Natal: alimentos e 

presentes de Natal. 

 Campanha permanente de doações em espécie, para manutenção da Instituição: 

carnês, depósitos em banco ou diretamente na Secretaria da Sede e dos Núcleos. 

 

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

em reuniões doutrinárias e de estudos, com orações e doações, para que cumpra, assim, suas 

finalidades evangélicas. 

 

Que Deus a nós todos abençoe. 
 

MARIA ELISA HILLESHEIM 

Presidente 
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I – 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” – 71
a
 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 2018. 

 

1 – Estudos Doutrinários 

 

 
 

2 – Evangelização Infanto-Juvenil 

 

 
 

SEDE E NÚCLEO 

PAULO E ESTEVÃO

NÚCLEO 

EMMANUEL

CASA DE 

RENATO

COPACABANA JACAREPAGUÁ AUSTIN

Reuniões doutrinárias para adultos (Reuniões Públicas) Reunião 620 98 44 762 756

Freqüência total às Reuniões Públicas Adulto 47.636 2283 685 50.604 51.392

Total de mensagens distribuídas nas Reuniões Públicas Exemplar 43.080 4.900 600 48.580 51.850

Turmas de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita Turma 30 12 1 43 44

Freqüência média mensal às turmas do Estudo Sistematizado Frequentador 522 69 15 606 607

Total de itens vendidos na Livraria da Instituição Itens 8.966 580 - 9.546 9.354

Frequentadores da biblioteca Frequentador 956 222 - 1.178 1.133

Edições do boletim informativo “Novos Rumos” Edição 12 - - 12 12

Total de exemplares do boletim informativo Exemplar 18.000 - - 18.000 12.000

Livros lançados pela Editora do Lar de Tereza Lançamento - - - - -

Total de Encontros e Seminários realizados Unidade 38 8 - 46 46

Treinamento de Expositores e Monitores dos Cursos Treinando 32 7 39 38

EDITORA

ENCONTROS E SEMINÁRIOS

TREINAMENTO

BIBLIOTECA

BOLETIM E JORNAL NOVOS RUMOS

REUNIÕES PÚBLICAS

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA

LIVRARIA

TOTAL

TOTAL EM 

2017
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

QUANTIDADES EM 2018

SEDE E NÚCLEO 

PAULO E ESTEVÃO

NÚCLEO 

EMMANUEL

CASA DE 

RENATO

COPACABANA JACAREPAGUÁ AUSTIN

Crianças frequentadoras dos Cursos de Evangelização Criança 18 17 176 211 223

Jovens frequentadores dos Cursos de Evangelização Adolescente 34 6 68 108 124

Grupo da Família Participante 20 5 50 75 87

SMELT (XIV) Participante 24 11 30 65 45

COMEERJ (XXXIX) Participante 12 9 12 33 32

UNIDADE

QUANTIDADES EM 2018

TOTAL EM 

2017

EVANGELIZAÇÃO

ENCONTROS

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO
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3 – Assistência Espiritual 

 
 

  

SEDE E NÚCLEO 

PAULO E ESTEVÃO
NÚCLEO 

EMMANUEL

CASA DE 

RENATO

COPACABANA JACAREPAGUÁ AUSTIN

Atendimento Fraterno Atendimento 1.446 128 - 1.574 1.389

Visitas domiciliares para ministrar passes Visita 1.496 176 362 2.034 1.834

Reuniões Mediúnicas Reunião 159 21 - 180 136

Reuniões de Apoio Espiritual Reunião 244 46 - 290 285

Visitas a Hospitais e Instituições Congêneres Visita 24 - - 24 24

Encontro Saudade sem Lágrimas Eventos - 1 - 1 1

Treinamento de trabalhadores – Estudo Mediunidade Treinando 106 14 - 120 118

Treinamento de trabalhadores – Dirigentes de Cabine Treinando 62 1 - 63 56

Treinamento de trabalhadores – Passe Domiciliar Treinando 50 3 - 53 73

Treinamento de trabalhadores da casa Reunião 8 3 - 11 11

Treinamento de trabalhadores – Curso de Passes Treinando 41 10 - 51 15

VISITAS A HOSPITAIS

EVENTOS

TREINAMENTO DE TRABALHADORES

ATENDIMENTO FRATERNO E PASSE DOMICILIAR

REUNIÕES MEDIÚNICAS E DE APOIO ESPIRITUAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

QUANTIDADES EM 2018

TOTAL

TOTAL EM 

2017
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II - 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” – 

71
a
 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. 

Imagem da Escola de Icléia (Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) 

 
 

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.  

 

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 
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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. 

 

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. 

 

No que se refere à vigilância socioassistencial são desenvolvidas atividades de detecção de risco e 

vulnerabilidade – trabalhados no Curso de Direitos Sexuais e Reprodutivos - 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. 
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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 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 

deste 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. 

 

Promoção da integração ao mercado de trabalho 

 

Desenvolvem-se ações por meio de cursos profissionalizantes em articulação com a rede pública e 

privada. 

 

Cursos profissionalisantes, iniciativa do Centro de Cidadania da Escola de Serviço Social da 

UFRJ, em parceria com o Lar de Tereza, para cessão de infraestrutura: a) Terceira edição do 

Curso de Extensão de Cuidadores de Idosos, que capacita mão de obra para o cuidado a terceira 

idade, tendo em vista a grande demanda existente no mercado de trabalho, em face da transição 

demográfica que aponta para o envelhecimento da população brasileira, com impactos nas 

políticas públicas. Vários alunos já se encontram inseridos no mercado de trabalho. b) Primeira 

edição do Curso de Cuidadores da Infância e da Adolescência, direcionado para alunos do ensino 

fundamental e médio, alunos da UFRJ e de outras Universidades, supervisores de campo, 

profissionais e gestores das políticas sociais e líderes de movimentos sociais, religiosos, 

filantrópicos e outros interessados nas questões referentes ao cuidado na infância e na 

adolescência, na modalidade de ensino presencial e educação continuada. Abordou temas 

relacionados aos cuidados na infância e na adolescência, no contexto da sociedade, da família, dos 

cuidados em saúde e das políticas públicas.  

 

Apoio à criação de cooperativas de trabalhadores, com o apoio da OCB (Organização das 

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

 

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. 
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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. 

 

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 Capítulo III 

deste relatório - "Demonstrativo do Resultado do Exercício".  

 

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. 

 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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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
75 - 75 70

Crianças matriculadas em classes de apoio escolar Criança 35 - 35 33

Jovens em grupos de atividades sócio educativas, artísticas 

e culturais

Jovens
14

-
14 13

Trabalhos de orientação à comunidade, integrado às 

políticas sociais da área 
Orientados 311 63 374 397

Casas construídas/compradas unidade 7 - 7 4

Casas reformadas/ampliadas unidade 5 - 5 8

Melhoramentos diversos unidade 14 6 20 22

Curso de Alfabetização Participantes - 15 15 21

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

QUANTIDADES EM 2018

TOTAL

TOTAL EM 

2017

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

Faixa etária dos três aos cinco anos e onze meses

Faixa etária dos seis aos catorze anos

Faixa etária dos quinze aos dezessete anos

FAMÍLIA

ASSESSORIA HABITACIONAL (PROJETO TIJOLINHO)

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

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

4.2 - Serviço de proteção social básica para pessoas idosas, gestantes e mães de família

CASA DE 

RENATO

NÚCLEO 

EMMANUEL

AUSTIN JACAREPAGUÁ

Palestras e encontros sócio-educativos para mães de 

família

Palestra 39 - 39 19

Palestras e encontros sócio-educativos para gestantes Encontro - 48 48 47

Palestras e encontros sócio-educativos para idosos Encontro 22 44 66 67

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

QUANTIDADES EM 2018

TOTAL

TOTAL EM 

2017

MÃES

GESTANTES

IDOSOS

CASA DE 

RENATO

NÚCLEO 

EMMANUEL

AUSTIN JACAREPAGUÁ

Curso de Extensão de Cuidadores de Idosos Participantes 39 - 39 60

Curso de Extensão de Cuidadores da Infância e da 

Adolescência

Participantes 55 - 55 -

TOTAL EM 

2017

4.3- Promoção da integração ao mercado de trabalho

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

QUANTIDADES EM 2018

TOTAL
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SEDE E 

NÚCLEO 

PAULO E 

ESTEVÃO

NÚCLEO 

EMMANUEL

CASA DE 

RENATO

COPACABANA JACAREPAGUÁ AUSTIN

1.1 Latas de leite em pó (lata) - 513 827 1.340 1.220

1.2 Pães (unidade) - - 4.800 4.800 4.000

1.3 Outros gêneros alimentícios (kg) - - 1.258 1.258 1.020

1.4 Refeições servidas (unidade) - 3.720 57.098 60.818 56.507

2.1 Consultas médicas (unidade) - 1 109 110 90

2.2 Consultas odontológicas (unidade) - - 401 401 370

2.3 Psicoterapia e assistente social (no sessões)  - 298 71 369 328

2.4 Atendimentos de Enfermagem (nº Sessões) - 45 - 45 48

2.5 Medicamentos doados (caixa) - 67 3.061 3.128 2.706

2.6 Exames Diversos (unidade) - 23 82 105 84

3.1 Cobertores novos  (peça) - 33 810 843 960

3.2 Enxovais p/recém-nascidos (conj) 24 40 64 70

3.3 Chinelos e sandálias (unidade) - 360 135 495 518

3.4 Roupas usadas (peça) - 11.765 8.386 20.151 28.021

3.5 Utensílios Domésticos (peça) - 534 349 883 859

3.6 Eletrodomésticos e mobiliário de grande porte - 11 - 11 119

3.7 Brinquedos usados - 130 135 265 489

4.1 Cestas de Natal (unidade) - 34 113 147 126

4.2 Roupas novas (peça) - 144 275 419 593

4.3 Kits de higiene - 788 394 1.182 711

4.4 Brinquedos novos (unidade) - 60 158 218 365

4.5 Presentes para idosos e gestantes (unidade) - 44 53 97 100

4.6 Eletrodomésticos Novos (unidade) - 11 - 11 -

4.  NATAL

4.4 - Apoio às necessidades básicas

3.  DOAÇÃO ROUPAS/UTENSÍLIOS

1.  ALIMENTOS

2.  ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADES EM 2018

TOTAL

TOTAL EM 

2017
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III - 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. 

 
 

SEDE E 

NÚCLEO 

PAULO E 

ESTEVÃO

NÚCLEO 

EMMANUEL

CASA DE 

RENATO
TOTAL

COPACABANA JACAREPAGUÁ AUSTIN

Mão-de-obra de voluntários - serviços de assistência social, 

evangelização infanto-juvenil, estudos doutrinários e 

assistência espiritual

Pessoas

428 76 87 511 * 527

Mão-de-obra de voluntários - serviços de assistência social, 

evangelização infanto-juvenil, estudos doutrinários e 

assistência espiritual

Horas

20.544 8.880 11.712 41.136 41.112

* Há voluntários que atuam em mais de um local

TOTAL EM 

2017

VOLUNTÁRIOS

III - Mão de obra de voluntários

DISCRIMINAÇÃO
UNIDADES

QUANTIDADES EM 2018
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EM 2017

RECEITAS

RECEITA DE VENDAS

LIVROS E OUTROS 190.429,00 194.185,00

BAZARES BENEFICENTES E COSTURA 334.187,00 524.616,00 291.508,27

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES EM MOEDA

CARNÊS 418.610,00 393.449,71

DOAÇÕES 418.380,00 347.352,06

CAMPANHAS E EVENTOS 29.424,00 866.414,00 15.694,35

DOAÇÕES EM GÊNEROS E MERCADORIAS

DOAÇÕES RECEBIDAS 453.887,00 453.887,00 438.226,00

VOLUNTARIADO

TRABALHO VOLUNTÁRIO * 367.910,00 367.910,00 218.874,68

* considerando custo horário do salário mínimo, com encargos

OUTRAS RECEITAS

DESCONTOS OBTIDOS 36,00 293,10

FINANCEIRAS 72.337,00 72.373,00 85.899,92

TOTAL DE RECEITAS ===============================================================> 2.285.200,00 1.913.577,89

DESPESAS

DESPESAS  ASSISTENCIAIS

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEDICAMENTOS E OUTROS AUXÍLIOS 12.668,00 2.413,00

DOAÇÕES EFETUADAS EM MOEDAS 5.185,00 988,00

DOAÇÕES EM GÊNEROS E MERCADORIAS 381.483,00 72.404,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MORADIAS 35.159,00 6.697,00

ALIMENTAÇÃO 15.532,00 2.958,00 535.487,00 531.833,18

450.027,00 85.460,00

VOLUNTARIADO AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE

TRABALHO VOLUNTÁRIO * 104.749,00 79.421,00 183.740,00 367.910,00 218.874,68

* considerando custo horário do salário mínimo, com encargos

DESPESAS INDIRETAS ASSISTENCIAIS

ADMINISTRATIVAS

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE

SALÁRIOS E ORDENADOS 76.466,00 39.762,00 189.634,00

ENCARGOS SOCIAIS 44.190,00 22.979,00 109.590,00

ALUGUEIS E ENCARGOS 39.035,00 20.298,00 96.807,00

159.691,00 83.039,00 396.031,00 638.761,00 538.354,06

OUTRAS DESPESAS

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE

DESPESAS COM VEÍCULOS 25.932,00 2.881,00

CORREIOS 357,00

CONDOMÍNIO, TAXAS E SEGUROS 15.346,00 7.980,00 38.058,00

IPTU 4.053,00 2.108,00 10.052,00

LEGAIS 216,00 112,00 534,00

LUZ E FORÇA 7.285,00 29.138,00

TELEFONE 11.129,00

MANUTENÇÃO E REPARO 16.060,00 16.654,00 26.766,00

XEROX E PAPELARIA 945,00 945,00 17.007,00

AQUISIÇÃO DE LIVROS 109.663,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 2.157,00 2.157,00 38.822,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 1.584,00 1.584,00 28.510,00

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 378,00 378,00 6.812,00

OUTRAS DESPESAS - (CARTÓRIOS, ETC.) 5.332,00 5.332,00 95.980,00

72.003,00 47.416,00 412.828,00 532.247,00 540.555,76

AUSTIN EMMANUEL SEDE/NPE

TOTAL DESPESAS ==============================================> 786.470,00 295.336,00 992.599,00 2.074.405,00 1.758.005,58

RESULTADO DO PERÍODO 210.795,00 155.572,31

  

                                       RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

______________________________________ _______________________________

LAR DE TEREZA INST.ESP.C.E.CARIDADE LUCIANO DE ABREU SANTOS

MARIA ELISA HILLESHEIM CRC-RJ 090892/0-0 CONTADOR

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 2018
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IV - 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) Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha Roupas, alimentos e material de higiene pessoal

11) Curso de Inglês - Wizard Alimentos e material de higiene pessoal

12) Laundry Express Lavanderia Ltda Roupas

13) EJS Lavanderia Express Roupas

NOME DOAÇÃO RECEBIDA

Mantimentos, roupas, calçados, utensílios domésticos, 

eletrodomésticos, etc.
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V - ANEXO: ORGANOGRAMA 

 


