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Nesta sexta (6) – 19 horas: Ensaio extra de “Viva a Vida!”
Neste domingo (8) – 9 horas: apresentação de “Viva a Vida!” na Casa Espírita
Luz e Redenção, na Pinheira.
14 – 14 horas: Reunião da Diretoria
23 – 20 horas: apresentação do Grupo de Música no CE Juvêncio de Araújo
Figueiredo, no bairro José Mendes

PRESIDÊNCIA

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

Reunião de diretoria é adiada e “EncontrAr-te”
de amanhã é cancelado
A presidência do NEA informa que a reunião da Diretoria, que aconteceria hoje à noite foi adiada para o
dia 14 de julho, sábado, às 14 horas. E o “EncontrAr-te” com a dupla Simone e Crema, que se realizaria
amanhã, foi cancelado. Nova data será divulgada oportunamente.

ESTUDO

Coordenador: Rodrigo Alexandre de Souza (99618-7705)

Conhecendo Leopoldo Machado
Em virtude da alteração da programação do NEA no domingo passado, por causa do Enjoe,
o estudo sobre a vida e a obra de Leopoldo Machado não foi realizado domingo passado e
será realizado neste próximo. Nascido em 30/09/1891, Leopoldo foi um educador e espírita
brasileiro. 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 e começa às 15 horas.
TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes do Carmo (99841-5804)

Tem Viva a Vida! neste domingo, na Pinheira
A Trupe dos Clowneanos apresenta neste domingo, às 9 horas da manhã, a peça “Viva a Vida!” na Casa
Espírita Luz e Redenção, na Rua Idalícia da Silva, s/n, na Praia da Pinheira, em Palhoça. Em função disso, o
grupo programou um ensaio extra nesta sexta-feira, às 19 horas.

PARABÉNS PRA VOCÊ

Dia de festa!!!

Parabéns a nossa querida amiga Indianara Constantino por mais uma volta ao redor do Sol.
TEATRO

Allan Kardec no palco do CIC
Com texto de Paulo Afonso de Lima e direção de Ana
Rosa, a peça “Allan Kardec – Um Olhar para a
Eternidade” será apresentada neste domingo, 8, às 20
horas, no Teatro Ademir Rosa, do CIC. Em turnê pelo
Brasil há cinco anos, o espetáculo já realizou mais de
560 apresentações, sendo vista por mais de 200 mil
espectadores. No papel de Allan Kardec, o ator Rogério
Fabiano revive a trajetória do educador, escritor e
tradutor francês que, sob o pseudônimo de Kardec, se
dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos
espíritas. Sem caráter doutrinário ou religioso, é um
espetáculo biográfico, que relata a vida de Hippolyte Léon Denizard Rivail. O argumento mostra o lado
cientista, sua postura cética inicial e como passou a formar parte do mundo dos espíritos. A direção é de
Ana Rosa, que tem no currículo outras duas experiências teatrais com foco no espiritismo: “Violetas na
Janela” e “O Cândido Chico Xavier”. Além de Rogério, estão no elenco os atores Érica Collares, Priscilla
Amorim, Cláudio Gardin e Leonardo Gattuso. São 64 figurinos em uma mega produção, que conta inclusive
com trilha exclusiva cantada por Elba Ramalho, que é seguidora do Espiritismo. Ingressos podem ser
adquiridos na bilheteria do teatro ou compre nas lojas Koerich (Deodoro, Santo Antônio de Lisboa,
Campinas e Shopping Beira Mar) ou ainda pela Internet pelo site blueticket.com.br.
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