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Neste fim de semana (29, 30 e 1º/7) – “18º Encontro de Jovens Espíritos (Enjoe)”,
na SEEDE
30 – 19 horas: “1º Encontro Musical Solidário”, na SEOVE.

Em julho:
4 – 19 horas: Reunião da diretoria.
5 – 20 horas: “EncontrAr-te”.

PRESIDÊNCIA

Presidente: Vivian Françosi de Souza (99914-7865); Vice-presidente: Lucianne Barreto (99931-8605)

Programação do NEA, neste domingo, é
alterada em função do ‘Enjoe’
Em virtude do 18º Encontro de Jovens Espíritos (Enjoe), que se realiza neste fim de
semana, as atividades do NEA deste domingo (1º/7) sofrem alteração de horário: o
Grupo de Dança está suspenso; o Grupo de Estudo inicia mais tarde, às 16 horas; e
o Grupo de Teatro, na sequência, às 17 horas.
O Enjoe, que acontece na Seara Espírita Entreposto da Fé (SEEDE), na Servidão
Marcelino Gonçalves, 71, no Monte Verde, começa na sexta-feira (29/6) à noite e
tem previsão de encerramento no domingo, às 15h30. O tema deste ano é "Sonhos
– O voo do Espírito".
O evento é promovido pela SEEDE e organizado pelo movimento espírita da Grande
Florianópolis, envolvendo os departamentos de Família, Infância e Juventude da 1ª e 14ª UREs. Terá
atividades de estudos e oficinas para crianças, jovens e pais. No sábado, a partir das 20 horas, acontece a
“Noite das Artes”, aberta ao público em geral, com várias apresentações de música, teatro, poesia e dança,
realizadas pelos participantes do evento. Vários neanos vão participar do evento.

Dia 5 tem “EncontrAr-te” com Simone e Crema
O próximo “EncontrAr-te” será quinta-feira que vem (5/7), às 20 horas, marcando a
primeira apresentação no Teatro Altina Quadros, após sua inauguração. Simone e
Crema, integrantes do Centro Espírita Leocádio José Correia, do Estreito, são as
convidadas desta edição do evento. O projeto “EncontrAr-te” é um evento bimestral,
realizado alternadamente às quintas-feiras e aos sábados, na sede do NEA, com o
objetivo de proporcionar um espaço para que artistas e grupos espíritas de arte possam
apresentar-se e mostrar seus trabalhos, ao mesmo tempo em que conhecem a sede do NEA. O evento busca
com isso, fortalecer o movimento espírita artístico em nossa cidade e região.

SECRETARIA

Secretário: Juarez A. P. Sacenti (99121-2307); Interino: Rodrigo A. Souza (99618-7705)

Reunião de Diretoria na próxima quarta
A próxima reunião de diretoria será na quarta-feira da semana que vem, 4 de julho, às 19h00, 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.

ESTUDO

Coordenador: Rodrigo Alexandre de Souza (99618-7705)

Conhecendo Leopoldo Machado
Em virtude da alteração da programação no domingo passado, o estudo sobre a vida e a obra de
Leopoldo Machado (1891-1957) será realizado neste domingo, excepcionalmente às 16 horas.
Leopoldo foi um educador, jornalista, professor, escritor, poeta, pregador e dramaturgo. Defendeu a
Doutrina Espírita por todos os meios e formas, sendo um dos grandes incentivadores das mocidades
espíritas no Brasil. Sua obra é composta por poesias, contos, crônicas e biografias. Desencarnou em
22/08/1957. A reunião será coordenada por Rodrigo Souza e Gustavo Henrique.

MÚSICA

Coordenador: Rogério F. Silva (99971-0169); Regente: Emmanuel Lehmann (99191-5557)

Grupo de Música agora é às segundas-feiras
A partir desta semana, o novo Grupo de Música do NEA passa a funcionar às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. A
proposta do grupo, nesta nova fase, é fazer um trabalho vocal a quatro vozes (sopranos, contraltos, tenores e baixos),
no formato de coral ou grupo vocal de câmara. A área musical do NEA já passou por várias fases distintas, ao longo
da história do NEA, com diferentes formatos musicais e coordenadores. A última fase, anterior à atual, caracterizouse por um grupo de canto, coordenado por Rafael Cabral, que se focou em palestras cênico-musicais. No período em
que esteve ativo (2013 a 2017), o grupo montou as palestras “Jesus, ontem, hoje e sempre”, “Laços de Família”, “Céu
e Inferno” e “Sexualidade”. Porém, por motivos pessoais de seu coordenador, o grupo interrompeu seu trabalho em
novembro do ano passado. Após a solenidade de aniversário de 30 anos do NEA, o Grupo de Música reiniciou suas
atividades no dia 19 de maio, agora sob a coordenação de Emmanuel Lehmann, e estava se reunindo aos sábados,
das 16 às 18 horas. Porém, no transcorrer dos ensaios, foi discutida a possibilidade de mudança do horário da reunião.
Após verificar-se várias possibilidades de dias e horários, optou-se pela segunda-feira. Como Emmanuel ainda não é
associado do NEA (há necessidade de participação de pelo menos um ano no grupo, segundo o Estatuto), ele não
pode assumir ainda a coordenação do Grupo, que está, por este motivo, sob a responsabilidade de Rogério Silva.

ARTE A SERVIÇO DO BEM

SEOVE promove encontro musical
A Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (SEOVE), localizada na Av. Pequeno
Príncipe, 721, no Campeche, promove neste sábado (30), às 19 horas, o “1º Encontro
Musical Solidário”, com participação do Coral Vozes da SEOVE, Neko & Ana, Ana
Losekan, Sueli Ramos e Grupo Bhakti. Ingressos a R$ 10 mais um quilo de alimento não
perecível. Toda a renda será destinada às obras sociais da SEOVE.
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