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Hoje (23) – 19h30: Palestra de Maria Olívia Coimbra (Cefecj), com o tema
“Amai os vossos inimigos”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Amanhã (24) – 20 horas: Palestra musicada na Sociedade Espírita Amigos da
Fraternidade, Carianos.
Nesta sexta (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.

COMUNICANDO E INTEGRANDO

NEAnews chega ao número 400
O informativo NEAnews, órgão oficial de divulgação do Núcleo Espírita de Artes, chega hoje ao número
400. A primeira edição saiu em 8 de junho de 2011. Desde então, todas as quartas-feiras, ele vem sendo
publicado ininterruptamente. São 400 encontros semanais, com divulgação de notícias e eventos, debates
de vários assuntos, discussões de propostas e apresentação de projetos, entremeados a momentos de lazer,
entretenimento e reflexão. Cremos, desta forma, cumprir os objetivos a que se propõe este boletim,
integrando os neanos, divulgando as ações da diretoria e fornecendo subsídios para o aprimoramento do
trabalho na instituição.
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NEA realiza planejamento estratégico
Conforme convite formulado aos neanos, via aplicativo Whatsaap, pelo
presidente Gabriel Nunes, foi realizado no sábado passado (19), a primeira
reunião de planejamento estratégico do NEA, para a gestão 2019-2020, com
a assessoria de Gélcio Weiss. Participaram membros da diretoria (Gabriel
Nunes, Rogério Silva, Susana Frescura e Luísa Angelina), Luíza Nunes e
Luis Bastos. Na reunião foram revistos alguns tópicos do planejamento
estratégico realizado em 2010, com foco na missão, diretrizes estratégicas,
valores, visão, pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. Gélcio
utilizou ferramentas gerenciais, como o Canvas e outras, para estabelecer diagnósticos e soluções para
problemas levantados. A próxima reunião será realizada no dia 2 de fevereiro (sábado), das 14 às 18 horas.
Os neanos estão convidados a participar, mesmo que não tenham comparecido na primeira reunião.

Caridade e o despertar da consciência
cristã foram debatidos no “CiNEmA”
Teve continuidade, no domingo passado (20), o projeto “CiNEmA”, com
a exibição do filme "Irmão Sol, irmã Lua". O enredo apresenta a trajetória
de Giovanni di Pietro di Bernardone, ou Francisco de Assis. Filho de rico
comerciante, desfrutava, quando jovem, de uma vida irrequieta e boêmia.
Mas, a guerra e a doença assolaram a região onde vivia, fazendo-o sofrer
uma grande transformação. Após despir-se diante do bispo, entregando
suas roupas e demais pertences ao pai, renuncia sua vida prévia para se
dedicar a Deus. 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. Mas sua pregação só iria chegar
ao ápice ao ir para Roma, onde teve uma audiência com o papa Inocêncio III.
Após a exibição do filme, foi realizado um debate, conduzido por Alexandre
Chambarelli Filho, durante o qual abordou-se temas como vivência cristã e
um chamado consciencial a uma vida fundamentada na lei do amor e
caridade. Alexandre trouxe também aspectos biográficos de Francisco de Assis, colhidos da literatura
espírita, nos quais se identifica a relação reencarnatória entre ele e João Evangelista.
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 no dia 13 e vai até o dia 27 de janeiro. A atividade é aberta ao público
em geral, com entrada franca.

Veja o próximo filme a ser exibido
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.

Palestras musicadas
O NEA fará amanhã (24), às 20 horas, na Sociedade Espírita Amigos da Fraternidade (Rua Arco Íris, 639,
Carianos), uma palestra musicada com o tema “Exemplos cristãos: Joana de Cusa e Simão Pedro”. O
mesmo trabalho será apresentado nesta 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 e
poesias durante a palestra, que será proferida por Rogério Silva. Os neanos interessados em participar da
atividade poderão comparecer nesta quinta, às 17 horas, no NEA, para o ensaio das músicas.

NEA reinicia grupo de irradiação
O NEA reinicia hoje à noite, após a palestra, a reunião de irradiação. A atividade ocorrerá das 20h30 até às
21 horas, na Sala Leopoldo Machado. As reuniões, inicialmente, serão quinzenais. A atividade começará
com um estudo de “O Livro dos Médiuns” seguido de um momento de vibração. Os neanos interessados
em participar poderão comparecer.

Manutenção da sede
Será realizado amanhã (24) um mutirão para reparos e pequenos consertos na sede antiga do NEA:
raspagem, emassamento e pintura de paredes, pintura de aberturas e portas, rejuntamento de pisos, troca de
lâmpadas, etc. A atividade inicia às 9 horas da manhã. Convidamos os neanos que tiverem disponibilidade,
que compareçam para contribuir com a manutenção de nossa sede.

CONJESC E FÓRUM DE ARTE ESPÍRITA

Inscrições continuam abertas
As inscrições para a “35ª Confraternização de Jovens Espíritas de Santa
Catarina (Conjesc)” encerram na próxima quinta-feira (31 de janeiro). O valor
da inscrição é R$ 55,00 e podem ser feitas no site conjesc.fec.org.br. O evento
ocorrerá de 2 a 4 de março, na Escola Básica Professora Herondina Medeiros
Zeferino (Servidão Três Marias, 1072, Ingleses) e tem
por objetivo reunir os jovens das instituições espíritas
catarinenses; intensificar a unificação do movimento
juvenil espírita do Estado; levar os jovens a analisar seus próprios atos à luz do
Espiritismo, a estudar e vivenciar a Doutrina e experiências educativas, dentro do tema
“Relacionamento com Jesus”. A promoção é da Federação Espírita Catarinense. Já as
inscrições para o “XVI Fórum Nacional de Arte Espírita”, que ocorrerá de 20 a 22 de
junho próximo, em Teresina, no Piauí, vão até o dia 10 de maio ou até o preenchimento
das 150 vagas disponibilizadas. O valor da inscrição varia de acordo com a situação
do participante e a data em que a mesma for efetivada, conforma tabela a seguir:

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

R$ 120,00
R$ 100,00
R$ 75,00
R$ 65,00
R$ 60,00

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

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