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Hoje (3) – 19h30: palestra de Débora Homobono (escala da 1ª URE/FEC), com o
tema “Fazer o bem sem ostentação”, no Teatro Altina Quadros, do NEA. Na sede
antiga, acontece, no mesmo horário, reunião de avaliação do “15º Concerto Espírita
da Primavera”.

PRESIDÊNCIA

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

Hoje tem reunião de avaliação do Concerto
A comissão organizadora do “15º Concerto Espírita da Primavera” marcou para hoje à noite, às 19h30, uma
reunião para avaliar o evento. A atividade será realizada na sede antiga do NEA, e não interromperá a
palestra pública, que acontecerá normalmente, no mesmo horário, no Teatro Altina Quadros.

ESTUDO

Coordenador: Rodrigo Alexandre de Souza (9618-7705)

Estudando as parábolas do Evangelho
Na reunião do grupo de estudo deste domingo serão estudadas parábolas do Evangelho, com o objetivo de
se montar palestras sobre os temas. A proposta é criar exposições doutrinárias para serem apresentadas no
Teatro Altina Quadros, nos horários de palestras públicas, às quartas-feiras. A reunião do estudo inicia às
15 horas e será coordenada por Gabriel Nunes.
MÚSICA

Coordenador: Rogério Silva (99971-0169)

Grupo de Música encerra atividades neste ano
Informamos que, por motivos pessoais que impossibilitam a participação de nosso amigo regente Emmanuel
Lehmann, e na ausência de condições de viabilizar a atividade no momento, o Grupo de Música do NEA encerra seu
trabalho neste ano. Agradecemos ao Emmanuel pelo esforço e dedicação e a todos os que participaram deste período
de existência do grupo, marcados por excelentes momentos de integração, amizade, confraternização e aprendizado.
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