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Neste sábado (14) – 14 horas: Reunião da Diretoria

Em Agosto
4 – 19h30: Apresentação artística a definir, na Associação Espírita Fé e
Caridade, em comemoração aos seus 101 anos de fundação.

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

Apresentação no aniversário da Associação
O NEA foi convidado mais uma vez pela Associação Espírita Fé e Caridade, no
centro da capital, para uma apresentação artística no próximo dia 4 de agosto,
sábado, às 19h30, por ocasião do aniversário de 101 anos de fundação da casa. A
diretoria do NEA não poderia deixar de atender ao convite da Associação que,
por tantos anos, nos emprestou sua sede para que pudéssemos desenvolver nossas
atividades. Ainda não foi definido o que será apresentado, mas a proposta é que
se faça um misto de palestra com apresentação artística. Aguarde novas
informações aqui pelo NEAnews.
SECRETARIA

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

Reunião de Diretoria neste sábado
A próxima reunião de diretoria será neste sábado, 14, às 14h00. A pauta foi 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)

Os desbravadores da arte espírita
O tema de estudo, neste domingo, continuará abordando a vida e a obra de Leopoldo Machado.
No domingo passado foi apresentado um vídeo histórico sobre o “1º Congresso das Mocidades
Espíritas do Brasil”. Este evento deu início a uma renovação no movimento espírita brasileiro e
teve sequência com a união dos espíritas em torno do “Pacto Áureo” e a realização da Caravana
da Fraternidade, atividades que tiveram atuação direta de Leopoldo. O coordenador do grupo,
Rodrigo Souza, sugere que, futuramente, outros personagens espíritas ligados à área da arte
também sejam temas das reuniões de estudo, como por exemplo, João Cabete e Victorien Sardou,
que dão nome às salas de música e teatro, respectivamente. A reunião começa às 15 horas.

TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes do Carmo (99841-5804)

Uma experiência marcante para os clowneanos
A Trupe dos Clowneanos teve uma experiência marcante na manhã do
último domingo, 8, na Casa Espírita Luz e Redenção, na Pinheira, em
Palhoça. A apresentação de “Viva a Vida!”, na instituição, foi marcada
não apenas pela renovação do elenco com a estreia de três novos clowns
(Gustavo Henrique, Luíza Nunes e Luís Bastos), como também pelo
público que se mostrou, talvez, o mais receptivo dentre todos os que já
assistiram a esta peça. Nos momentos que antecederam a apresentação
havia uma certa preocupação da trupe, tanto por causa da expectativa de
estreia dos novos integrantes, quanto pela característica do trabalho que
estava acontecendo na instituição naquele momento, uma atividade de
caráter mediúnico, que proporcionou muita emoção ao público presente.
O clima de comédia da peça talvez não combinasse com o ambiente de introspecção que a atividade havia produzido.
Por isso, foi necessário, antes da peça, que o seu diretor, Rogério Silva, fizesse um preambulo, preparando o público
para o clima de alegria que o trabalho teatral iria proporcionar. A Trupe entrou na sequência e não encontrou nenhuma
dificuldade para, de imediato, despertar o sorriso e a alegria das pessoas presentes. E tudo fluiu perfeitamente, com
uma ótima atuação dos estreantes, além da interação entre o elenco e o público. Parabéns à trupe por essa apresentação
tão marcante. Ao final, a diretoria da casa ofereceu saboroso lanche de confraternização. Agradecemos à casa e sua
diretoria, na pessoa do seu presidente Gilberto, pela acolhida e pela oportunidade.

FOTO-MONTAGEM

Enquanto isso, no NEA...

...lições de quem está começando no grupo!
ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Queremos registrar, com atraso, o aniversário, na quarta-feira passada, 27, do novo regente do Grupo
de Música do NEA, Emmanuel Lehmann. A ele, nossos parabéns.
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