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Hoje (15) – 19h30: palestra de Rodrigo Souza, com o tema “O poder da fé”, no
NEA.

Em setembro
21 a 23 – “15º Concerto Espírita da Primavera”.

PRESIDÊNCIA

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

Concerto Espírita da Primavera
Continuam abertas as inscrições para o “15º Concerto Espírita da Primavera”, que se realizará nos dias 21, 22 e 23
de setembro, na Seara Espírita Entreposto da Fé (SEEDE), parceira na organização do evento. Para fazer a inscrição,
clique aqui. O valor da inscrição é de R$ 60,00 e inclui hospedagem e refeições. O evento tem o objetivo de congregar
músicos e grupos musicais espíritas, através de oficinas, estudos, troca de experiências, apresentações musicais
abertas ao público. Neste ano, marcarão presença, como convidados, os grupos “Sol da Vida”, de Belém (PA), e
“Evangelizar é Amar”, de Porto Alegre (RS).

MÚSICA

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

Grupo de Música inicia campanha de divulgação
O Grupo de Música do NEA iniciou uma campanha de divulgação para o ingresso de novos participantes. O objetivo
é divulgar o trabalho nas casas espíritas e entre amigos, e visa atingir não apenas aqueles que já dominam o canto,
como também os interessados em iniciar a atividade musical. Desde o mês de maio último, quando retomou suas
atividades, agora sob a regência de Emmanuel Lehmann, a proposta do grupo é resgatar o formato coral, com a
divisão das vozes nos naipes sopranos, contraltos, tenores e baixos. A campanha se concretizará por meio de cartazes
e flyers que serão distribuídos nas casas espíritas, e também por meio da internet, com divulgação no site oficial do
NEA, em sua página no Facebook e pelo aplicativo WhatsApp. Também é importante o contato com amigos, em
especial, aqueles que, em algum momento, já passaram pelo NEA, em seus diversos grupos musicais, ao longo dos
anos. A campanha está divulgando a data de 3 de setembro como o início do trabalho, muito embora, o grupo esteja
desenvolvendo seus ensaios normalmente, às segundas-feiras, das 19 às 21 horas, de forma que os interessados que
quiserem conhecer e participar do grupo, antes da data proposta da campanha, poderão fazê-lo normalmente.
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