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De amanhã (31) a sábado (2/junho) – “15º Fórum Nacional de Arte
Espírita”, em Curitiba

Em junho:
6 – 20 horas: apresentação de “Viva a Vida!” na Sociedade Catarinense de
Estudos Espíritas, no Parque São Jorge.
8 – 19h30: Reunião da Diretoria

PRESIDÊNCIA

Presidente: Vivian Françosi de Souza (9914-7865); Vice-presidente: José Ronaldo Pereira Jr. (8412-2153)

NEA presente no Fórum, em Curitiba
Começa amanhã, em Curitiba, mais uma edição do evento concebido pelo
NEA e que foi determinante na construção do movimento artístico espírita
nacional. Estamos falando do “Fórum Nacional de Arte Espírita”, promovido
pela Abrarte, que neste ano chega à sua 15ª edição e tem por tema “O artista
espírita: seu papel para um mundo melhor”.
Cinco neanos estão inscritos para participar do evento: Gabriel Nunes, Luísa
Angelina, Rogério Silva, Susana Frescura e Vivian Françosi. A caravana de
Santa Catarina se completa com mais quatro participantes de Blumenau:
Artêmio Meireles, Dilva Zeferino, Marcos Tullio e Rosângela Mafra.
O Fórum será realizado no Recanto Lins de Vasconcelos, centro treinamento
da Federação Espírita do Paraná, em Balsa Nova, na região metropolitana de
Curitiba. Inicia às 15h00 desta quinta e termina no sábado (28) à noite.
Durante o encontro, Rogério coordenará, juntamente com Marcelo Aquino,
do Grupo Persona, de Natal, uma sala de compartilhamento sobre teatro; e na
assembleia geral dos associados da Abrarte, Rogério, que é membro da comissão, formada no Fórum
passado para formulação de propostas de reforma do Estatuto da instituição, apresentará o resultado do
trabalho. Gabriel, por sua vez, ministrará uma oficina técnica de teatro.
O Fórum do próximo ano será em Teresina, e o de 2020 será em Brasília, quando ocorrerá simultaneamente
com o “3º Encontro Nacional de Arte Espírita”.

Uma iniciativa neana
O Fórum, atualmente o maior encontro de lideranças do movimento artístico espírita do país, é fruto da
iniciativa do NEA que promoveu sua primeira edição, em agosto de 2004. Fruto daquele primeiro Fórum
surgiu um movimento que mobilizou progressivamente companheiros de outros Estados, atingindo quase
a totalidade das unidades federativas brasileiras. Por um reconhecimento à iniciativa neana, os participantes

dos primeiros fóruns, especialmente o de Araras, em 2006, decidiram apenas acrescentar a palavra
“Nacional” ao nome do evento, para expressar a amplitude de sua abrangência, dando-se sequência à
numeração iniciada com o evento do NEA e, assim, o Fórum chega agora à sua décima quinta edição anual
ininterrupta.
Foi nos sucessivos fóruns que o movimento artístico espírita nacional se consolidou, culminando não
apenas com a fundação da Abrarte, em 2007, mas também com desdobramentos em várias ações voltadas
à capacitação e promoção da atividade artística no meio espírita e a realização de outros eventos, como as
Mostras Abrarte regionais, a Semana Nacional de Arte Espírita e o Encontro Nacional de Arte Espírita.
Não se pode esquecer ainda do reconhecimento do movimento espírita brasileiro, sob a égide da Federação
Espírita Brasileira e do Conselho Federativo Nacional, que não só se sensibilizaram com a importância da
Arte inserida no contexto espírita como estabeleceram diretrizes gerais para o seu uso, muitas delas
respaldadas nas experiências vivenciadas pelos artistas e grupos vinculados à Abrarte.
Parabéns a todos os artistas espíritas brasileiros por essas conquistas. E, sem falsa modéstia, parabéns
também ao NEA que inspirou esse grande projeto.
SECRETARIA

Secretário: Juarez A. P. Sacenti (99121-2307)

Reunião de diretoria será dia 8
A próxima reunião mensal ordinária da diretoria será no dia 8, às 19h30, no NEA. A pauta será encaminhada
para o grupo de whatsapp da diretoria e pode ser acrescentada com novos assuntos sugeridos pelos diretores
e coordenadores. Com o afastamento do secretário Juarez Sacenti, por motivo do seu doutorado, o
coordenador de estudo Rodrigo Souza está assumindo interinamente a Secretaria.

TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes do Carmo (99841-5804)

Viva a Vida! na próxima quarta, na SCEE
A Trupe dos Clowneanos apresenta na próxima quarta-feira, 6, às 20 horas, a peça “Viva a Vida!” na
Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, no Parque São Jorge. Depois, no dia 23, sábado, às 18 horas,
a Trupe apresenta novamente no Centro Espírita Pedra da Luz, em Palhoça. Em virtude da greve de
caminhoneiros e da falta combustível, não foi possível fazer a apresentação no último domingo, no Centro
Espírita Luz e Redenção, na Praia da Pinheira, em Palhoça. Nova apresentação, ainda a definir, será
realizada na casa no próximo dia 8 de julho.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Queremos registrar, com atraso, o aniversário, na segunda-feira passada, 21, do
coordenador do estudo do NEA, Rodrigo Sousa. A ele, nossos parabéns.
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