INFORMATIVO ELETRÔNICO DO NÚCLEO ESPÍRITA DE ARTES – 09/01/2019 – Nº 398 – ANO 8

Hoje (9) – 19h30: Palestra de Gabriel Nunes, com o tema “Sabedoria”, no
Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (13) – 18 horas: “CiNEmA”, com exibição do filme “Uma
dívida de Natal” e debate com Rafael Cabral, no TAQ.
14 – 19 horas: Reunião da Diretoria
20 – 18 horas: “CiNEmA”, com o filme “Irmão Sol, Irmã Lua” e debate
com Alexandre Chambarelli Filho, no TAQ.
27 – 18 horas: “CiNEmA”, com o filme “Os outros” e debate com Marcelino Falcão, no TAQ.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Plantar com sabedoria para colher com amor!
Ficamos muito felizes com a oportunidade de representar o Núcleo Espírita de Artes.
Fazer parte da nova diretoria, como presidente, é uma responsabilidade e uma
felicidade que empolga. Minha gratidão ao meu avô, já desencarnado, que me levava
às palestras doutrinárias quando eu era criança; à minha mãe que me perguntava "o
que você entendeu?" ao fim de uma leitura em nosso Evangelho no lar, auxiliando-me
a ser um espírita crítico; a todos os coordenadores de juventude que me mostraram a
arte; ao NEA que me abriu portas e fez com que eu tivesse colegas de trabalho na arte
espírita, amigos e momentos que guardo em minha mente e coração com carinho, e a
liberdade de estar em cena e que desejamos que todo artista espírita sinta: a liberdade
com responsabilidade. O NEA está em um novo momento, agora com sede própria (o Teatro Altina
Quadros), mas com um número reduzido de integrantes. Dentro dessa realidade, a intenção é fazer com que
todos os integrantes sintam-se valorizados, e que quem nos conheça através da música, teatro, dança e
palestras, queira fazer parte. Muito se fala sobre eu ser um presidente jovem, mas espero que a associação
feita à minha idade seja a de vontade, de um novo ar, novas idéias, e quero poder retribuir toda a confiança
investida, sendo uma ponte entre os mais experientes e os mais novos. Que eu saiba ouvir com calma para
falar com sabedoria. A alma anseia pela arte! Ouvimos alguns destes anseios na solenidade de posse da
diretoria e já temos ideias de suprir, dentro dos nossos limites, algumas dessas vontades, explorar outras
formas de arte dentro da nossa instituição, e estamos abertos a sugestões de atividades a serem planejadas
e realizadas. Seja a palavra Amor a oportunidade de sermos instrumentos do Cristo em nossa caminhada.
Que o brilho em nossos rostos seja do suor do nosso trabalho, pois, se meu avô, minha mãe e outras grandes
referências plantaram para que os espíritas da minha época conseguissem colher, é nossa responsabilidade,
agora, plantar para que a comunidade ao nosso redor e as próximas gerações possam colher. Espero que
minha filha, Aurora, possa olhar para as fotos desta época e saber que o amor vence todas as barreiras. Que
o nosso trabalho seja feito com amor e sabedoria.
Gabriel Nunes do Carmo
Presidente do NEA

PRESIDÊNCIA

Presidente: Gabriel Nunes (99841-5804); Vice-presidente: Rogério F. Silva (99971-0169)

NEA tem nova diretoria
Tomou posse na última quarta-feira, dia 2, a nova diretoria do NEA,
com Gabriel Nunes, como presidente, Rogério Silva, como vicepresidente, Susana Frescura, como secretária, e Luísa Angelina, como
tesoureira. Por motivo de viagem, Luísa não estava presente mas
acompanhou a solenidade, virtualmente, por meio do aplicativo
Whatsapp. A cerimônia ocorreu no Teatro Altina Quadros. Em seu
discurso de posse, Gabriel agradeceu às pessoas que o auxiliaram em
seu caminho, entre familiares e colegas de juventude e do NEA.
Agradeceu também a presença dos representantes das casas espíritas.
“Queremos contribuir além da arte, da forma que for possível a nós, para
integrar as casas e os colegas espíritas. E contribuir para a comunidade ao nosso redor”, observou.
A solenidade contou com a presença do presidente da 1ª União Regional Espírita (URE/FEC), Sérgio
Egídio de Almeida, da vice-presidente da 1ª URE/FEC, Maria Elisabete Correa, que também representou a
Casa Espírita Joana Lima, do presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Osmar Ramos, do
presidente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, Aldo Bessa Filho, e de Ana Carolina
França, representando o Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, a Eduki Editora Espírita e o
Departamento de Juventude da 14ª URE/FEC. Também estavam presentes familiares e convidados. Na
solenidade, Rogério leu mensagem enviada pelo aplicativo Whatsaap, por Divaldo Sousa, representante do
Centro Espírita Juvêncio de Araújo Figueiredo, parabenizando a nova gestão. Ao final, o público e
convidados foram recepcionados com um coquetel de confraternização, na Sala Victorien Sardou.

Filmes espiritualistas em debate no NEA
Nos próximos três domingos (13, 20 e 27 de janeiro), o NEA exibirá filmes com conteúdo espírita ou
espiritualista, seguidos de debate. A atividade, denominada “CiNEmA”, é aberta não apenas aos neanos,
mas ao público em geral. Confira a seguir a programação completa do evento, com a relação de filmes e
debatedores:
Dia 13 de janeiro: “Uma dívida de Natal”
Sinopse: Ele via espíritos. Ele só queria ficar sozinho. Mas alguém precisava de ajuda.
Uma história divertida e emocionante sobre como os laços de amor nunca se desfazem,
apesar das nossas imperfeições.
O primeiro filme da Companhia Amigos da Luz.
Temática: Comportamento espírita.
Debatedor: Rafael Cabral.
Dia 20 de janeiro: “Irmão Sol, Irmã Lua”
Sinopse: Depois de uma juventude irrequieta e boêmia, Giovanni di Pietro di
Bernardone (Francisco de Assis) voltou-se para uma vida religiosa de completa
pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores – os Franciscanos – que
renovaram o Catolicismo de seu tempo. Identificou-se com os problemas de seus
semelhantes e com a humanidade do Cristo, afirmou a bondade e a maravilha da criação,
dedicou-se aos mais pobres e amou todas as criaturas como irmão. Sua visão positiva
da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade da época,
foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença.
Temática: Biografia de personagem cristão.
Debatedor: Alexandre Chambarelli Filho.

Dia 27 de janeiro: “Os outros”
Sinopse: Durante a Segunda Guerra, a devota Grace Stewart aguarda com os filhos o
retorno do marido dos campos de batalha. Eles vivem isolados em uma mansão na
remota ilha de Jersey. As crianças, Anne e Nicholas, têm uma doença rara e não podem
se expor à luz solar. A chegada de três servos na casa – a babá Bertha Mills, o jardineiro
Edmund Tuttle e uma menina muda, chamada Lídia – coincide com uma série de
estranhos acontecimentos ao seu redor.
Temática: Vida espiritual, manifestação dos espíritos, casas mal assombradas.
Debatedor: Marcelino Falcão.

Definida a programação do NEA para 2019
A nova diretoria definiu a programação de atividades para o ano de 2019. O calendário inclui, entre os
eventos, a realização do “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis”, em outubro, além do projeto
“EncontrAr-te”, que neste ano mudará de dia e passará a ser realizado aos sábados, de dois em dois meses,
a partir de março. Também já foram definidas as datas das reuniões de diretoria, que serão na segunda
semana do mês, às segundas-feiras, às 19 horas. De três em três meses, as reuniões de diretoria serão abertas
à participação de todos os neanos e acontecerão num domingo. A programação prevê ainda a realização de
uma festa junina, para arrecadação de fundos para o Fetef, mas a data depende do Encontro de Jovens
Espíritos (Enjoe), promovido pela Seede.
Vale lembrar que esta é a programação básica. Ao longo do ano, outras atividades, como apresentações
teatrais, de música e de dança, palestras, viagens, cursos, etc., serão incluídas, respeitando-se as datas já
agendadas. Confira no quadro a seguir como ficou a programação do ano:
JANEIRO
“CiNEmA”
13, 20 e 27 (domingos)
Reunião da Diretoria
14 (segunda-feira)
FEVEREIRO
Reunião da Diretoria
11 (segunda-feira)
MARÇO
2 a 4 (sábado a segunda-feira) Participação na Conjesc 2019 – Florianópolis
Reunião da Diretoria ampliada e assembleia geral
10 (domingo)
“EncontrAr-te”
30 (sábado)
ABRIL
Reunião da Diretoria
8 (segunda-feira)
19 a 21 (sexta-feira a domingo) Encontro de Arte Espírita em Santa Maria/RS
MAIO
Reunião da Diretoria
13 (segunda-feira)
“EncontrAr-te” – Sarau de Poesia Espírita
25 (sábado)
JUNHO
Reunião da Diretoria ampliada
9 (domingo)
20 a 22 (quinta-feira a sábado) “16º Fórum Nacional de Arte Espírita”, em Teresina/PI
JULHO
Reunião da Diretoria
8 (segunda-feira)
“EncontrAr-te”
27 (sábado)
AGOSTO
Reunião da Diretoria
12 (segunda-feira)
SETEMBRO
Reunião da Diretoria ampliada
8 (domingo)
21 a 29 (sábado a domingo)
“3ª Semana Nacional de Arte Espírita”. Abertura com “EncontrAr-te”
OUTUBRO
4 a 6 (sexta-feira a domingo)
“8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis”
Reunião da Diretoria
14 (segunda-feira)

NOVEMBRO
11 (segunda-feira)
30 (sábado)
DEZEMBRO
8 (domingo)
15 (domingo)
21 (sábado)

Reunião da Diretoria
“EncontrAr-te”
Reunião da Diretoria ampliada
Confraternização de fim de ano
Evento especial de Natal

EM TERESINA

Abertas as inscrições para
o 16º Fórum da Abrarte
As inscrições para o “XVI Fórum Nacional de Arte Espírita”, que
ocorrerá de 20 a 22 de junho próximo, em Teresina, abriram nesta
segunda-feira, 7. Até o dia 10 de fevereiro, o valor da inscrição está
reduzido. Após esta data, com preço normal, as inscrições podem ser
feitas até 10 de maio ou até o preenchimento das 150 vagas
disponibilizadas. Promovido pela Abrarte, em parceria com a
Federação Espírita do Piauí (FEPI), o evento tem por tema “A Arte
Espírita e o Despertar da Consciência”. O Fórum terá estudos
doutrinários, seminários, debates sobre o fazer artístico no ambiente
espírita, breves apresentações artísticas, integração e sensibilização
dos participantes, e assembleia geral de associados da Abrarte.
Confira na tabela a seguir os valores das inscrições:

SITUAÇÃO
Adulto alojado no evento
Adulto não alojado no evento
Criança até 12 anos alojada
no local do evento
Criança até 12 anos não
alojada no local do evento
Trabalhador

7 DE JANEIRO A
10 DE FEVEREIRO DE 2019
PARTICIPANTE

11 DE FEVEREIRO A
10 DE MAIO DE 2019

ASSOCIADO PARTICIPANTE ASSOCIADO
ADIMPLENTE
ADIMPLENTE

R$ 120,00
R$ 100,00
R$ 75,00

R$ 102,00
R$ 85,00

R$ 65,00
R$ 60,00

R$ 132,00
R$ 110,00
R$ 82,00

R$ 112,00
R$ 94,00

R$ 71,00
R$ 60,00

Mais informações no blog do evento: https://forumnacional.wordpress.com/.
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