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Hoje (30) – 19h30: palestra de Douglas Machado (Cefecj), com o tema “Há
muitas moradas na casa do Pai”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).

Em fevereiro
Neste sábado (2) – 14 horas: reunião de planejamento estratégico.
11 – 19 horas: reunião da diretoria.

PRESIDÊNCIA

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

Manifestações espirituais, ectoplasmia e
casas mal assombradas foram o tema do
último CiNEmA
O ótimo filme de suspense “Os Outros”, exibido no
domingo passado (27), encerrou o projeto “CiNEmA”
deste verão de 2019. O enredo se desenvolve em uma
mansão, na remota ilha de Jersey, durante a Segunda
Guerra. A devota Grace Stewart aguarda com os filhos o
retorno do marido dos campos de batalha. 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 Lydia – coincide com uma série
de estranhos acontecimentos ao seu redor, revelando a
presença de seres de outra dimensão no mesmo ambiente.
Após a exibição do filme, foi realizado um debate,
conduzido por Marcelino Falcão, durante o qual se
abordou temas como processo desencarnatório,
manifestações espirituais, locais mal assombrados, ectoplasmia e reuniões mediúnicas. Marcelino
apresentou várias referências bibliográficas, especialmente extraídas de O Livro dos Médiuns, para
promover a discussão. Participaram do evento 18 pessoas, entre neanos, familiares e convidados.
O “CiNEmA” foi uma atividade cultural promovida pela área de estudos, durante três domingos, com o
objetivo de proporcionar entretenimento e aprendizado, à luz da Doutrina Espírita. Começou no dia 13 de
janeiro e terminou no último domingo, 27, tendo como debatedores Rafael Cabral, Alexandre Chambarelli
Filho e Marcelino Falcão. O evento foi realizado no Teatro Altina Quadros, com entrada franca e

distribuição de pipoca e suco/refrigente. “Ficamos felizes com a participação crescente do público, o que
mostra que o CiNEmA foi um sucesso”, destacou o presidente Gabriel Nunes no encerramento do evento.
Em virtude do interesse manifestado pelos participantes, a diretoria estudará a viabilidade de a atividade
realizar-se de dois em dois meses, aos sábados, alternadamente com o “EncontrAr-te”.

Reunião do planejamento estratégico
Será realizada neste sábado, 2 de fevereiro, das 14 às 18 horas, a segunda etapa do
planejamento estratégico do NEA, para a gestão 2019-2020, com a assessoria de
Gélcio Weiss. Na primeira reunião, realizada no dia 19 de janeiro, foram revistos
alguns tópicos do planejamento estratégico realizado em 2010, com foco na
missão, diretrizes estratégicas, valores, visão, pontos fortes, fraquezas,
oportunidades e ameaças. Os neanos estão convidados a participar, mesmo que não
tenham comparecido na primeira reunião.

Palestras musicadas
Rogério Silva e Gabriel Nunes desenvolveram palestra musicada na semana passada, na Sociedade Espírita
Amigos da Fraternidade (Carianos), na quinta-feira (24/1) e no Centro Espírita Juvêncio de Araújo
Figueiredo (José Mendes), na sexta-feira (25). O tema da palestra foi “Exemplos cristãos: Joana de Cusa e
Simão Pedro”. Durante a exposição, foram interpretadas as músicas “Chamado” (Marielza Tiscate),
“Quando penso em Jesus” (Willi de Barros), “As bem-aventuranças” (Tim Santos) e “Nova Luz”
(adaptação de poema de Meimei por Maurício Keller).

ESTUDO

Coordenadores: Rogério Silva (99971-0169) e Gustavo Henrique (98405-1672)

Estudo reinicia dia 17 de fevereiro
Após a realização do projeto “CiNEmA”, a atividade de estudo do NEA fará uma pausa nos próximos dois
domingos e reiniciará no dia 17 de fevereiro, às 15 horas, com o fim do horário de verão, quando a
programação de domingo do NEA volta ao normal.
TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Produção dos vídeos de divulgação do FETEF
Nos próximos dois domingos (3 e 10 de fevereiro), as atividades do NEA destinam-se à produção dos
roteiros dos vídeos de divulgação do 8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (FETEF 2019). A
atividade começa às 16h30. As gravações do vídeo estão previstas para começar no dia 17 de fevereiro, no
horário da reunião do grupo de teatro.

‘Viva a Vida!’ no CEUF em fevereiro
A peça “Viva a Vida!” será apresentada no próximo dia 16 de fevereiro, às 10h30 da
manhã, no Centro Espírita União Fraterna, nos Ingleses, na abertura das atividades da
evangelização da casa. Para tanto, o elenco (Luíza Nunes, Luísa Angelina, Davi Guilhon,
Gabriel Nunes e Gustavo Henrique) está convocado para um ensaio no dia 10 de
fevereiro (domingo), às 18 horas (após o momento de elaboração do roteiro dos vídeos
do FETEF).

EVENTOS ESPÍRITAS

Inscrições para Conjesc terminam amanhã
As inscrições para a “35ª Confraternização de Jovens Espíritas de Santa
Catarina (Conjesc)” encerram amanhã (31 de janeiro). O valor da inscrição é
R$ 55,00 e podem ser feitas no site conjesc.fec.org.br. O encontro, promovido
pela FEC, ocorre de 2 a 4 de março, na Escola Básica Professora Herondina
Medeiros Zeferino (Servidão Três Marias, 1072, Ingleses)
e tem por tema “Relacionamento com Jesus”.
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. O evento é uma promoção da Abrarte, em parceria com a Federação Espírita
do Piauí (FEPI), e tem por tema “A Arte Espírita e o Despertar da Consciência”. Mais
informações no blog do evento: https://forumnacional.wordpress.com/.

A partir desta edição, toda última quarta-feira do mês, NEAnews vai publicar uma poesia do neano Gustavo Henrique.

Doutrina do Amor
No caminho, às vezes, temos inúmeros atrasos,
Que, por falta de estudo, não se tem conteúdo pra debater o caso.
A verdade é uma só, é pra gente uma luz!
E pra explicar o Espiritismo não há forma melhor
Do que a base do Evangelho e da doutrina de Jesus.
O Espiritismo tem em si a tríplice aliança
Em que se estrutura, como uma base no chão.
Ciência pra pesquisar. Filosofia pra questionar.
E pra fortalecer com o Pai a conexão, temos ainda a religião!
É, minha gente,
São três importantes partes, mas dizem que a arte é a quarta vertente.
Nessa evolução temos, sim, a imperfeição. Então, prestai mais que a costumeira atenção,
Para não deixar a vaidade guiar e nem o orgulho tirar nossa visão!
O trabalho é maior que a gente, e o jardineiro sabe como plantar.
Sigamos no Espiritismo esse cultivo, para que a Doutrina do Amor possa brotar.
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