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Hoje (8) – 19h30: palestra de Rogério Silva, com o tema “Arte e Espiritismo
– O belo a serviço do bem”, no NEA.
Nesta sexta (10) – 20h00: apresentação de palestra artística no Centro
Espírita Amor e Caridade, na Fazenda do Max.
19 – 15h00: Reunião ampliada com todos os neanos para planejamento.

PRESIDÊNCIA

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

Abertas as inscrições para o
Concerto Espírita da Primavera
As inscrições para o “15º Concerto Espírita da Primavera”, que se
realizará nos dias 21, 22 e 23 de setembro, iniciaram na última quartafeira, dia 1º de agosto, no site do NEA. Para fazer a inscrição, clique
aqui. O valor da inscrição é de R$ 60,00 e inclui hospedagem e refeições
(duas jantas e um almoço, dois cafés da manhã e lanches). O evento tem
o objetivo de congregar músicos e grupos musicais espíritas não apenas
da região de Florianópolis como também do interior de Santa Catarina
e até de outros estados, através de oficinas, estudos e troca de
experiências, além de proporcionar ao público momentos sublimes de
apresentações musicais. Neste ano, marcarão presença, como
convidados, os grupos “Sol da Vida”, de Belém (PA), e “Evangelizar é
Amar”, de Porto Alegre (RS).
O Concerto propriamente, com apresentações dos músicos inscritos e
convidados, ocorrerá na noite dos dias 21 (sexta-feira) e 22 (sábado).
No sábado à tarde, a partir das 14 horas, haverá um momento de
integração musical com os artistas presentes. E no domingo (23), pela
manhã, haverá uma oficina de música. Todo o evento acontecerá na
Seara Espírita Entreposto da Fé (SEEDE), mais uma vez parceira na organização.

Atividades do NEA suspensas neste domingo
As atividades do NEA de estudo e do grupo de teatro, neste domingo, dia dos pais, estão suspensas.
Retornaremos ao normal no próximo domingo, dia 19, com a reunião ampliada de planejamento, com todos
os neanos.

Inaugurado o horário de palestras públicas
Com a participação do presidente da 1ª União Regional Espírita
da Federação Espírita Catarinense (URE/FEC), Sérgio Egídio de
Almeida, foi inaugurada, na quarta-feira passada, 1º de agosto, a
atividade de palestras públicas no NEA. Na exposição, Sérgio
abordou sobre as finalidades do centro espírita e sua função no
contexto do movimento federativo. Destacou o papel consolador
do Espiritismo e a responsabilidade que as instituições precisam
ter para que a mensagem do Cristo possa chegar com toda sua
pureza aos corações aflitos e carentes de orientação. E ressaltou
a importância da Arte – matéria de atuação do NEA – no
processo da consolação e da regeneração planetária. A diretoria
da 1ª URE também esteve representada pelo coordenador do Setor de Esperanto, José Sartori Burger, que
já foi integrante do Coral do NEA no início da década de 1990. O presidente do Centro Espírita Fé,
Esperança e Caridade de Jesus, Aldo Bessa, e sua esposa Dulce, também prestigiaram a reunião. As
palestras no NEA se realizarão todas as quartas-feiras, às 19h30. Hoje, o expositor será o tesoureiro Rogério
Silva. Na próxima quarta-feira, Rodrigo Souza fará a exposição, e no dia 22, Gabriel Nunes.

NEA participa do aniversário da Associação
No último sábado, 4 de agosto, o NEA desenvolveu palestra artística
na Associação Espírita Fé e Caridade, para homenagear os 102 anos
de fundação da casa. Com alegria recebemos este convite, que muito
nos deixou honrados, afinal, não poderíamos nos furtar desse
momento tão especial, por tudo que a Associação representou para o
trabalho do NEA ao longo dos anos. Ao final da apresentação, a
presidente da instituição, Sandra Lemos, agradeceu sensibilizada e
solicitou que fosse realizada, novamente, a entrega simbólica da placa
de homenagem que o NEA doou à Associação por ocasião da
inauguração de nossa sede. Na época, por motivos pessoais, a
presidente da Associação não pôde comparecer à solenidade. Em função disso, a placa foi entregue na
reunião do Conselho Federativo Regional, que reuniu presidentes de várias instituições espíritas da 1ª URE,
no dia 9 de junho. Porém, nossa irmã Sandra manifestou desejo que esse gesto de reconhecimento, por parte
do NEA, fosse feito também nessa ocasião especial de aniversário, ante a presença de todos os trabalhadores
e colaboradores da instituição. Aos queridos companheiros de nossa “Casa Mãe” nossa gratidão e desejo
de que Jesus continue amparando o seu trabalho tão bonito de difusão e vivência espírita junto a nossa
comunidade.
SECRETARIA

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

Reunião de diretoria é cancelada
A presidência informa que a reunião de diretoria, que aconteceria no sábado passado, 4 de agosto, foi cancelada.
Nova data será marcada oportunamente.
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