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Hoje (20) – 19h30: palestra de Sidney Lourenço (CEAHA), com o tema “Jesus
e o Espiritismo”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste sábado (23) – das 9h00 às 18h30: participação na reunião do Setor de
Artes, do Conselho Federativo Estadual, na FEC; 17h30: apresentação de “Viva
a Vida!” no Sarau Artístico do CFE, na FEC.
25 – 19h00: quarta 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)

Novo canal de comunicação do NEA
A partir de hoje, o Núcleo Espírita de Artes tem um novo canal de
comunicação com o público interno e externo. Trata-se do telefone
celular com o aplicativo Whatsapp: (48) 99617-0169. Se você quer
entrar em contato com a instituição, pode ligar ou enviar mensagem
para o número acima.
Outra novidade é a criação da REDE NEA via Whatsapp. Para
participar desta rede, basta adicionar o número acima na agenda de
seu celular e depois encaminhar mensagem via Whatsapp,
informando seu nome e cidade, e solicitando seu ingresso. Pronto! A
partir desse momento, você receberá todas as notícias do NEA, como
o link para nosso informativo semanal NEAnews, além da
divulgação de apresentações e eventos. A qualquer hora que você
quiser sair da rede, basta excluir o número de sua agenda.
É a diretoria trabalhando para melhorar a comunicação institucional
do NEA.

Reunião do planejamento estratégico
Acontece na próxima segunda-feira, 25, das 19 às 21 horas, a quarta etapa do
planejamento estratégico do NEA, para a gestão 2019-2020. O trabalho, que já está
chegando ao fim, tem a assessoria de Gélcio Weiss. Todos os neanos estão
convidados a participar, mesmo que não tenham comparecido nos encontros
anteriores.

ESTUDO

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

Reunião de estudo terá gincana cultural
A atividade de estudos do NEA deste domingo, 24, às 15 horas, terá uma atividade lúdica. Trata-se de uma
gincana cultural espírita, por meio de jogos e passatempos com conteúdo doutrinário. Depois, nos próximos
dois domingos, não teremos a reunião de estudo, em função da Conjesc no período de carnaval e da grande
assembleia geral do dia 10 de março. Os estudos recomeçam no final de semana seguinte, dia 17, com o
primeiro módulo do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

“Viva a vida!” na Federação, neste sábado
Depois da apresentação do último sábado, no Centro Espírita União Fraterna
(CEUF), nos Ingleses (foto), a Trupe dos Clowneanos volta ao palco, neste
sábado, 23, a partir das 17h30, novamente com a peça “Viva a Vida!”, durante
o Sarau Artístico que ocorrerá dentro da programação do Conselho Federativo
Estadual, da FEC. O evento será na sede da Federação, na Rua Fabiano de
Cristo, 200, bairro Monte Cristo. Além disso, o integrante do teatro Gustavo
Henrique também fará declamação de poesia.

MOVIMENTO ESPÍRITA

Arte ganha
espaço na FEC
A reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE) da Federação Espírita Catarinense, que será realizada
neste sábado, 23, contemplará uma sala específica para tratar da área de arte. Não bastasse isso, a
programação da reunião geral terá, no final das atividades de sábado, das 17h30 às 18h30, um sarau
artístico, que deverá ser assistido por dirigentes espíritas de todas as áreas e de todo o Estado.
Diversas pessoas da capital e do interior do Estado, que já vêm realizando trabalho com arte no movimento
espírita, foram convidadas a participar da reunião. A proposta é oficializar a criação do Setor de Artes da
Federação Espírita Catarinense.
O NEA não poderia ficar de fora desse momento histórico. Por isso, estaremos não apenas participando da
reunião, como também coordenando as atividades neste setor. Os neanos também farão apresentações no
Sarau: a Trupo dos Clowneanos participa com peça “Viva a Vida!”, e Gustavo Henrique fará declamação
de poesias.

NÚCLEO ESPÍRITA DE ARTES
Fundado em 13/05/1988. Filiado à Federação Espírita Catarinense. Adeso à Abrarte
Rua Dr. Cid Gonzaga, 69, Centro, Florianópolis. www.neartes.org.br
INFORMATIVO ELETRÔNICO DO NEA – Distribuído semanalmente, às quartas-feiras, desde 08/06/2011.
EDIÇÃO/REDAÇÃO: Rogério F. Silva

