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Hoje (16) – 19h30: Palestra de Adolfo Lino (Seove), com o tema “O papel de
Kardec na revelação espírita”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (20) – 18 horas: “CiNEmA”, com o filme “Irmão Sol, Irmã
Lua” e debate com Alexandre Chambarelli Filho, no TAQ.
24 – 20 horas: Palestra musicada na Sociedade Espírita Amigos da
Fraternidade, Carianos.
25 – 20 horas: Palestra musicada no Centro Espírita Juvêncio de Araújo Figueiredo, José Mendes.
27 – 18 horas: “CiNEmA”, com o filme “Os outros” e debate com Marcelino Falcão, no TAQ.

PRESIDÊNCIA

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

Mediunidade e comportamento moral
foram debatidos no “CiNEmA”
No domingo passado (13) aconteceu a primeira exibição do
“CiNEmA” 2019, com o filme "Uma dívida de Natal", uma
produção da Cia. Amigos da Luz. O enredo apresenta a vida
de Lucas, que, na véspera de Natal, encontra-se sozinho e
desesperançoso em comemorar a data. A partir da sua
mediunidade, Lucas conhece Nico, um espírito que precisa
acertar algumas questões que ficaram pendentes após o seu
desencarne. Com as indicações do espírito, Lucas cria
relações com outras pessoas e se recorda de sua infância, época em
que sua mãe fazia palestras no centro espírita que frequentava. As
ligações entre um personagem e outro, servindo de auxílio para um
bem maior, deixam claro o verdadeiro espírito de Natal.
Após a exibição do filme, foi realizado um debate, conduzido por
Rafael Cabral, durante o qual abordou-se temas como mediunidade,
mediunidade ostensiva, consciência mediúnica, responsabilidade
perante a mediunidade, comportamento do médium, importância do
trabalho no bem, aperfeiçoamento moral. As reflexões diante o filme trouxeram falas importantes. Gabriel
Nunes observou que "a mediunidade ostensiva necessita uma consciência e trabalho, para focalizar essa
aptidão no bem". Ana Carolina comentou que "existem dias em que estamos prestes a explodir, mas um
gesto simples pode nos trazer reconforto e calma".

O “CiNEmA” é uma atividade cultural promovida pela área de estudos com o objetivo de proporcionar
entretenimento e aprendizado, à luz da Doutrina Espírita. O evento é realizado no Teatro Altina Quadros,
aos domingos, às 18 horas. Iniciou neste dia 13 e vai até o dia 27 de janeiro. A atividade é aberta ao público
em geral, com entrada franca.

Veja os próximos filmes a serem exibidos
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.

Definidas as coordenadorias de grupos
Em reunião realizada nesta segunda-feira, a diretoria definiu sobre a coordenadoria dos grupos do NEA. A
área de Estudos e Palestras será coordenada por Rogério Silva e Gustavo Henrique. Com relação às áreas
artísticas, Maico Guibson estará à frente do Grupo de Dança, e Gabriel Nunes conduzirá o Grupo de Teatro.
Com relação à área de Música, ainda não há coordenação específica e ela ficará sob a supervisão direta da
diretoria, até que se reestruture o trabalho com um novo coordenador. Apesar de o Grupo de Música estar
inativo, por enquanto, a diretoria tem a intenção de realizar trabalhos pontuais envolvendo apresentações
musicais, com adaptações de algumas palestras cênico-musicais já montadas.

Palestras musicadas
O NEA irá realizar duas palestras musicadas na próxima semana: na quinta-feira (24 de janeiro), às 20
horas, na Sociedade Espírita Amigos da Fraternidade (Rua Arco Íris, 639, Loteamento Santos Dumont,
Ressacada); e na sexta-feira (25), também às 20 horas, no Centro Espírita Juvêncio de Araújo Figueiredo
(Rua José Maria da Luz, 595, José Mendes). A ideia é inserir algumas músicas durante a palestra, que será
proferida por Rogério Silva. O tema da palestra será o mesmo, nas duas casas: “Exemplos cristãos: Joanna
de Cusa e Pedro”.

Apresentação em Biguaçu
Mais uma vez, o Centro Espirita Fé, Esperança e Caridade, de Biguaçu, convidou o NEA para fazer uma
apresentação artística, por ocasião do aniversário da casa. Será no dia 16 de março, sábado, às 20 horas, na
sede do Centro, na Rua Sete de Setembro, 103. Ainda não foi definido o que será apresentado.

EVENTOS

Conjesc e Fórum Nacional de Arte
Espírita com inscrições abertas
Continuam abertas as inscrições para a “35ª Confraternização de Jovens
Espíritas de Santa Catarina (Conjesc)”, que se realizará de 2 a 4 de março,
em Florianópolis, e para o “XVI Fórum Nacional de Arte Espírita”, que
ocorrerá de 20 a 22 de junho próximo, em Teresina.
A Conjesc será realizada na Escola Básica Professora Herondina Medeiros
Zeferino (Servidão Três Marias, 1072, Ingleses), e tem como objetivo geral
reunir em ambiente de fraternidade os jovens espíritas pertencentes aos
grupos de juventude e pré-juventude das instituições espíritas de Santa
Catarina; intensificar a unificação do movimento juvenil espírita do Estado; oferecer aos participantes
condições que os levem a analisar seus próprios atos à luz da Doutrina Espírita, a estudar e vivenciar a
Doutrina Espírita e a vivenciar experiências educativas: aprender a ser útil e a se autoanalisar. Neste ano
terá como tema central “Relacionamento com Jesus”. A promoção é da Federação
Espírita Catarinense. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro, ao preço de R$ 55,00
e podem ser feitas no site https://conjesc.fec.org.br.
Já o Fórum Nacional de Arte Espírita é uma promoção da Abrarte, em parceria com
a Federação Espírita do Piauí (FEPI). Tendo por tema “A Arte Espírita e o Despertar
da Consciência”, o evento 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. As
inscrições tem valor reduzido até o dia 10 de fevereiro. Após esta data, com preço
normal, as inscrições podem ser feitas até 10 de maio ou até o preenchimento das
150 vagas disponibilizadas. 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$ 65,00

R$ 102,00
R$ 85,00

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

R$ 112,00
R$ 94,00

R$ 71,00

R$ 60,00

R$ 60,00

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