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Hoje (13) – 19h30: palestra de Eduardo Jonker (CEFEC), com o tema “A
influência dos espíritos na vida material”, no Teatro Altina Quadros (TAQ); após
a palestra: ensaio extra de “Viva a Vida!”.
Neste sábado (16) – 10h30: Apresentação de “Viva a Vida!” no Centro Espírita
União Fraterna; 14 horas: reunião do planejamento estratégico

Em março
2 a 4 – 35ª Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Catarina (Conjesc), em Florianópolis.

PRESIDÊNCIA

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

Calendário anual do NEA é atualizado
Na reunião de diretoria ocorrida nesta segunda-feira, a diretoria
aprovou a programação desenvolvida pelas áreas de estudo e de
teatro, ajustou datas e incluiu novos eventos e atividades ao longo
do ano. Uma das atividades incluídas na programação geral foi o
projeto “CiNEmA”, em virtude do sucesso do evento e do pedido de
sua continuidade feito por pessoas que o prestigiaram, no mês de
janeiro. O “CiNEmA” será realizado no último sábado de meses
pares, a partir de abril, intercalando com o “EncontrAr-te”, que
ocorrerá no último sábado de meses ímpares.
Outra atividade incluída na programação geral foram os mutirões de
limpeza da sede, que acontecerão no domingo seguinte ao
“CiNEmA”. A diretoria também aprovou a realização de um evento beneficente para arrecadar fundos para
o NEA. Será um jantar a ocorrer no dia 8 de junho, um sábado. E redefiniu, em conjunto com a Seara
Espírita Entreposto da Fé (SEEDE), a data do “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (FETEF
2019)” para os dias 18, 19 e 20 de outubro. A data foi alterada por causa da coincidência com a Conferência
Espírita de Santa Catarina, com participação de vários expositores de renome nacional, que ocorrerá na data
inicialmente prevista para o FETEF.

Programação do Estudo
Com relação ao estudo, foi aprovada a programação do ano elaborada pela coordenação do grupo, dividida
em quatro atividades: numa semana haverá o estudo sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE); em outra,
haverá estudo sobre arte espírita; em outra, um neano se responsabilizará por um tema de sua livre escolha;
e por fim, em outra, haverá um vídeo de curta duração, para debate. As datas foram montadas
estrategicamente, de forma que cada atividade será desenvolvida nove vezes ao longo do ano,

alternadamente, e o dia em que será debatido o vídeo, coincida com a reunião ampliada da diretoria. As
reuniões do ESDE serão coordenadas por Rogério Silva, que já apresentou a sequência dos nove temas do
ano. As de estudo da arte espírita, por Gustavo Henrique. E os estudos de debate de vídeo serão conduzidos
por Rogério, Gustavo e Gabriel Nunes alternadamente.

Programação do Teatro
O Grupo de Teatro também apresentou o seu planejamento para o ano, aprovado pela diretoria. Segundo a
proposta, o grupo definiu uma escala de trabalho, ao longo dos meses, para o desenvolvimento de quatro
peças: as remontagens de “Libertação” e “A criança” e duas novas produções, cujos textos já estão sendo
finalizados, sendo uma infantil e uma adulta. De acordo com o calendário estabelecido, foram definidas
datas para definição de elenco, ensaios, leituras dramáticas, pré-estreias e outras apresentações. Além das
montagens teatrais, o grupo também auxiliará na organização do FETEF.

Planejamento estratégico
Acontece neste sábado, 16, das 14 às 18 horas, a terceira etapa do planejamento
estratégico do NEA, para a gestão 2019-2020. O trabalho tem a assessoria de Gélcio
Weiss. Durante o encontro, serão desenvolvidas as seguintes atividades: com
relação aos pontos fracos, descobrir as causas do problema e propor ações para
combatê-las; quanto às ameaças, propor ações para resguardar e preparar a
instituição; com referência aos pontos fortes, propor ações para potencializá-los; e
por fim, no que diz respeito às oportunidades, propor ações para aproveitar
demanda. Durante a reunião também será feita a validação da Missão, Valores, Diretrizes e Visão definidas
no planejamento estratégico realizado em 2012. Todos os neanos estão convidados a participar, mesmo que
não tenham comparecido nos dois primeiros encontros.

Horários retornam ao normal domingo
Neste domingo, dia 17, quando termina o horário de verão, as atividades do NEA retornam ao seu horário
normal, com a reunião de estudos, para todos os neanos, das 15 às 16h15, e na sequência, a reunião do
grupo de teatro, das 16h30 às 19h00. O grupo de dança, que funciona aos domingos, das 13 às 14h50, está
em reestruturação e ainda não definiu a data de reinício das atividades.

NEA faz parceria com a web rádio
O NEA firmou parceria com a Rádio Melodias do Bem, do Rio de Janeiro, conseguindo,
assim, um espaço de divulgação de suas atividades e trabalhos nas plataformas digitais da
emissora. A Melodias do Bem é uma web rádio espírita que toca músicas 24 horas por
dia, com os mais variados estilos e artistas. É um canal sem fins lucrativos, de divulgação
e promoção da arte. A rádio é acessada no link www.melodiasdobem.com.br/. Também
é possível baixar o aplicativo, disponível no Google play ou na App Store.

ESTUDO

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

Dinâmica de integração no reinício do estudo
A atividade de estudos do NEA reinicia neste domingo, 17, às 15 horas, com o fim do horário de verão,
quando a programação do NEA volta ao normal. A coordenação elaborou uma atividade de integração entre
os participantes.

TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

“Viva a vida!” no CEUF
Neste sábado, 16, às 10h30 da manhã, o Grupo de Teatro apresenta a peça “Viva a
Vida!” no Centro Espírita União Fraterna, na Servidão Chrispin Felisbino Jacques, 2,
Vargem Grande, na abertura das atividades da evangelização da casa. Em virtude
desta apresentação, o elenco da peça (Gustavo Henrique, Luísa Angelina, Luíza Nunes
e Gabriel Nunes) realiza ensaio extra logo mais à noite, às 20h30, após a palestra
pública no NEA.

REGISTRO

Retornando ao NEA
Com alegria registramos o retorno ao NEA de dois integrantes que já haviam passado por nossa instituição
uns tempos atrás: Willian Dutra, do Grupo de Teatro, e Lucas da Rocha, que será o novo colaborador do
NEAnews, com as tirinhas mensais (a primeira está abaixo). Aos nossos colegas Willian e Lucas, desejamos
boas-vindas!

NOVIDADE

NEA tem novo personagem
A partir desta edição, NEAnews publica, uma vez por mês, as tirinhas de Lucas da Rocha. Nesta primeira
série, lançamos o novo personagem que vai acompanhar todo o trabalho neano, não apenas aqui pelo
informativo como também por nossas redes sociais (Facebook e Instagran). Só que ele ainda não tem nome.
Vamos escolher um nome para ele? Mande-nos sua sugestão.
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