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Hoje (22) – 19h30: palestra de Gabriel Nunes, com o tema “Os super-heróis
na visão espírita”, no NEA.

Em setembro
1 – 19h00: encontro de integração dos neanos, no NEA.
21 a 23 – “15º Concerto Espírita da Primavera”.

PRESIDÊNCIA

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

Nova atividade de palestras públicas no NEA
vai se consolidando com aumento de público
Desde o dia 1º de agosto, o NEA vem abrindo as portas do Teatro Altina Quadros à comunidade, para a
realização de palestras públicas. Com alegria estamos constatando que a nova atividade vem se
consolidando com o aumento gradativo do público presente. A palestra inaugural foi realizada pelo
presidente da 1ª União Regional Espírita (URE), Sérgio Egídio de Almeida. Na segunda semana tivemos a
participação do tesoureiro do NEA, Rogério Silva, que discorreu sobre Arte e Espiritismo. E na quarta-feira
passada, o coordenador de estudos do NEA, Rodrigo Souza, palestrou sobre o Poder da Fé. Hoje, a palestra
está ao encargo do coordenador de teatro do NEA, Gabriel Nunes. A escala de palestrantes já está fechada
até o dia 10 de outubro, conforme segue:
29/agosto – Marcelino Falcão (CE Juvêncio de Araújo Figueiredo)
5/setembro – Osório Batista (CE Amor e Humildade do Apóstolo, cumprindo escala da 1ª URE)
12/setembro – Percival Callado Flores Filho (CE Fé, Esperança e Caridade de Jesus)
19/setembro – Jean Ramos (CE Manuel Francisco da Luz)
26/setembro – Alexandre Chambarelli Filho (CE Recanto de Luz)
3/outubro – escala da 1ª URE
10/outubro – Patrícia Kalabaide e Grupo Espírita Nossa Arte (CE Amor e Humildade do Apóstolo)

Inscrições para o 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, continuam abertas no site do NEA. Para fazer a inscrição,
tanto para apresentações, para participação, como também para trabalhador, 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 por objetivo congregar

músicos e grupos musicais espíritas locais e também de outras cidades e Estados, proporcionando a troca
de experiências, além de apresentações musicais abertas ao público. 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. Neste ano, marcarão presença,
como convidados, os grupos “Sol da Vida”, de Belém (PA), e “Evangelizar é Amar”, de Porto Alegre (RS).
Todo o evento, que oferece possibilidade de hospedagem, ocorrerá na Seara Espírita Entreposto da Fé
(SEEDE), no Monte Verde, mais uma vez parceira na organização.

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 está sendo feita por meio de cartazes e
flyers, 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.

TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99191-5557)

Atividade integra participantes dos grupos
No próximo dia 1º de setembro, a partir das 19 horas, o Grupo de Teatro promove um encontro de integração
entre os participantes. A atividade será realizada no próprio NEA, onde será possível pernoitar no local, tal
qual ocorreu no último dia 23 de junho, quando aconteceu o primeiro encontro. Desta vez, no entanto, o
grupo está convidando os demais integrantes do NEA (Dança e Música) para também participarem da
atividade, oportunizando, inclusive, pequenas apresentações. O objetivo é que os neanos, além de se
integrarem, possam conhecer melhor o trabalho que vem sendo feito em todos os grupos do NEA.
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