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Hoje (31) – 19h30: palestra de Marco César Krüger da Silva, com o tema
“Não são os que gozam de saúde que precisam de médico”, no Teatro Altina
Quadros, do NEA.

Em novembro:
15 a 18 – “4ª Mostra Nacional de Dança Espírita”, na Seede.

ESTUDO

Coordenador: Rodrigo Alexandre de Souza (99618-7705)

Parábola dos trabalhadores da
vinha é o tema deste domingo
Neste domingo será retomado o estudo de parábola, para subsídio à
elaboração, pelo Grupo de Teatro, de uma palestra a ser apresentada numa
quarta-feira, no NEA. A parábola a ser estudada será a dos “Trabalhadores
da Vinha” – escolhida mediante enquete, pelo aplicativo WhatsApp, e será
desenvolvida pelo Gabriel Nunes. A reunião iniciará ás 15 horas.
TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Adaptando o grupo para atender a demanda
Para atender ao convite para apresentação do esquete “Viva a Vida!” e o desenvolvimento de uma oficina
de teatro, no Encontro de Jovens da 13ª URE/FEC, no dia 17 de novembro, no Lar Fabiano de Cristo, em
Itajaí, o NEA precisou realizar uma adaptação do trabalho, dividindo o seu elenco. Como o encontro ocorre
dentro do período de realização da “4º Mostra Nacional de Dança Espírita” (realizada de 15 a 18 de
novembro), três integrantes dos Clowneanos não inscritos na Mostra – Rogério Silva, Gabriel Nunes e
Luíza Nunes – se dispuseram a ir a Itajaí realizar o trabalho solicitado. Por causa disso, a peça “Viva a
Vida!” foi adaptada com apenas três personagens. Além da peça, os clowneanos ministrarão a oficina “Em
busca do seu próprio clown”. Os demais participantes do teatro – Vivian Françosi, Luísa Angelina, Davi
Guilhon e Luís Bastos – irão participar da Mostra de Dança, que se realizará na Seede, na capital.
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