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Hoje (19) – 19h30: palestra de Raul Pickcius (Casa Espírita Joana Lima),
com o tema “Jesus e a Samaritana”, no Teatro Altina Quadros, no NEA.
Amanhã (20) – 20h00: EncontrAr-te Especial de Natal.

Em janeiro:
2 – 19h30: Posse da nova diretoria do NEA, no Teatro Altina Quadros.
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Natal será celebrado com
arte, amanhã, no NEA
Será realizada amanhã, 20 de dezembro, às 20 horas, a edição especial
do projeto “EncontrAr-te – um encontro com a Arte e consigo
mesmo”, com o tema “Arte, Jesus e nós!”. Neste ano, o evento terá a
participação de três convidados: a dupla Simone e Crema, Paulo
Tazzo e o Grupo de Canto Irmã Júlia, da Seara Espirita Entreposto da
Fé (Seede).
Os neanos também se apresentarão no “EncontrAr-te”: Gustavo
Henrique declamará poesia e ele, juntamente com Luíza Nunes e mais
alguns integrantes do Grupo de Teatro, encenarão o esquete “A
criança”. As apresentações ocorrerão no Teatro Altina Quadros.
Após o evento, como sempre acontece, haverá um pequeno coquetel
de confraternização.
.

Confraternização e integração
Realizou-se no último domingo, 16, a confraternização de final de ano do NEA. O passeio foi no Parque
Aquático Junckes, em Antônio Carlos, com participação de 12 pessoas, entre neanos, ex-integrantes do
grupo, amigos e familiares, entre os quais, nossa querida princesinha Aurora, num encontro que teve
brincadeiras, diversão e integração.
Atividades como essas são muito importantes para a instituição, pois reúnem os associados e participantes,
intensificam os vínculos afetivos e fortalecem o NEA, criando um ambiente familiar e de muita motivação
para o trabalho que se reinicia no próximo ano.

Qual o fato mais marcante do NEA em 2018?
Assim como em anos anteriores, o NEAnews fazendo uma enquete entre os neanos para saber qual foi o
fato mais marcante do NEA, neste ano de 2018. Já está disponibilizado o link de acesso ao questionário.
Para acessar, clique aqui. As respostas devem ser dadas até às 12 horas da próxima quarta-feira, dia 26 de
dezembro, e o resultado será dado no mesmo dia, à tarde, na próxima edição do NEAnews.

Nova diretoria toma posse dia 2 de janeiro
A nova diretoria do NEA, eleita no dia 9 de dezembro último, toma posse no dia 2 de janeiro, quarta-feira,
às 19h30, no Teatro Altina Quadros. Membros da 1ª URE/FEC e casas espíritas da região serão convidados.

FOTO-MONTAGEM

Tem gente de aniversário hoje...

Parabéns à nossa amiga Luísa Angelina, do Grupo de Teatro, futura tesoureira do NEA, que completa mais
uma volta ao redor do Sol. A ela, nossas felicidades.
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