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Hoje (27) – 19h30: palestra de Rosemari Kodama (CEUF), com o tema “Alegria de
Viver!”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Amanhã (28) – 19h00: ensaio da palestra cênico musical “Céu e Inferno”.

Em março
Neste fim de semana (2 a 4) – 35ª Confraternização de Jovens Espíritas de Santa
Catarina (Conjesc), em Florianópolis.
16 – 20 horas: apresentação no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Biguaçu.

PRESIDÊNCIA

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

Atividades do NEA neste
domingo serão suspensas
Neste domingo (3), as atividades do NEA serão suspensas em função
do carnaval, oportunizando aos neanos participarem da “35ª
Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Catarina (Conjesc)”,
que se realizará de sábado (2) a segunda-feira (4), na Escola Básica Professora Herondina Medeiros
Zeferino (Servidão Três Marias, 1072, Ingleses). O encontro 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.
Aos que não se inscreveram para participar deste evento, desejamos um bom descanso, com muito
equilíbrio espiritual. As atividades do NEA retornam ao normal na próxima quarta-feira, dia 6 de março,
com a palestra doutrinária. Já as atividades de domingo retornam no dia 10 de março.

Planejamento estratégico está quase finalizado
Mais uma etapa do planejamento estratégico do NEA, para a gestão 2019-2020,
foi realizada nesta segunda-feira. O trabalho, que tem a assessoria de Gélcio
Weiss, está sendo realizado pela diretoria e por neanos que atenderam ao convite
para a participação. Até o momento, já foram levantadas as causas dos problemas
detectados em várias áreas da instituição e começou-se a elaboração de ações para
corrigir esses problemas, bem como ações para potencializar os pontos fortes do
NEA. Também foram revistas a missão, os valores e a visão que haviam sido
definidas no planejamento estratégico realizado em 2010.

NEA integrado ao movimento federativo
Na reunião do Conselho Federativo Estadual realizada no último sábado, 23, na Federação Espírita Catarinense, foi
oficializado o nome de Rogério Silva, vice-presidente do NEA, para a coordenação estadual do Setor de Artes da
FEC. Além de Rogério, também integram a equipe o presidente Gabriel Nunes e os neanos
Rodrigo Souza (que é o coordenador do Setor de Artes da 1ª URE), Vivian Françosi e Rafael
Cabral. Uma das deliberações tomadas foi a utilização do site do NEA, linkado ao Portal da FEC,
para criação de um banco de trabalhos artísticos espíritas (textos de peças teatrais, apostilas de
música com letras cifradas, partituras, áudios em MP3), estudos, palestras, etc.
Durante o Sarau Artístico, ocorrido no final do sábado, ocorreram apresentações da Trupe dos
Clowneanos com “Viva a Vida!” (foto), e declamação de poesia de Gustavo Henrique. Também se apresentaram no
Sarau a dupla Simone e Crema (14ª URE) e Reginaldo Wessler (13ª URE).

Assembleia elege novo Conselho Fiscal
No próximo dia 10 de março (domingo), ocorrerá na sede do NEA, a reunião da assembleia geral ordinária dos
associados, conforme determina o Estatuto, para a prestação de contas da Diretoria do NEA, gestão 2017/2018, bem
como o parecer do Conselho Fiscal sobre as referidas contas, para apreciação e aprovação dos associados. Também
durante a assembleia acontecerá a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal. A reunião inicia às 14h30, em
primeira convocação, com a presença de pelo menos metade mais um do total de associados, ou às 15 horas, em
segunda, com qualquer número de associados. Confira a seguir o edital de convocação da assembleia:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente, ficam convocados os associados do Núcleo Espírita de Artes, nos termos do art. 17, caput e § 1º, do
Estatuto, para a reunião da Assembleia Geral Ordinária a acontecer:
DIA: 10 de março de 2019
HORÁRIO: 14h30 (1ª convocação) ou 15h00 (2ª convocação)
LOCAL: Sede do NEA (R. Dr. Cid Gonzaga, 77-A – Centro, Florianópolis/SC)
PAUTA:
1 – Análise do balanço financeiro e da prestação de contas da Diretoria, gestão 2017/2018;
2 – Eleição e posse dos novos membros do Conselho Fiscal;
3 – Assuntos gerais.
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2019.
GABRIEL NUNES DO CARMO
Presidente

TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Vídeos para divulgação do FETEF
No último domingo (24), o Grupo de Teatro iniciou a gravação
dos vídeos de divulgação do “8º Festival de Teatro Espírita de
Florianópolis (FETEF 2019)”. Contamos com a colaboração de
nosso amigo Percival Calado Flores Filho. A proposta é que sejam
gravados cinco vídeos, cuja divulgação está prevista para iniciar
neste sábado, na abertura da Conjesc, nos Ingleses.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos os aniversariantes da semana: Andréia Nunes (domingo, 24), Rogério Silva (hoje, 27)
e Lucas da Rocha (amanhã, 28). A eles, nossos votos de felicidades.

CHEGUEI

Bem-vinda, Isadora!
Mais uma neaninha chegando. Queremos parabenizar nossos amigos Vivian Françosi e
Rodrigo Souza pela chegada, no último domingo, dia 24 de fevereiro, da Isadora. A toda
família, nossos votos de felicidades!

LANÇAMENTO DE LIVRO

Primeiro evento externo no Teatro do NEA
A Eduki Editora Espírita promove no próximo dia 8 de março, sexta-feira, às 19 horas,
no Teatro Altina Quadros, do NEA, o pré-lançamento livro “A Escola do Bem”, de Ana
Carolina França de Oliveira, com ilustrações de Luis Hu Rivas. A obra conta a história
de três jovens recém desencarnados, que conhecem ícones da Doutrina Espírita e
aprendem muitas coisas com eles: Joanna de Ângelis, André Luiz, Emmanuel, Chico
Xavier, entre outros. Este é o primeiro evento cultural não promovido pelo NEA realizado em nossa sede. A iniciativa
tem o apoio da 14ª URE/FEC.

Verdadeira alegria
Todos temos uma energia sexual,
Um poder vibracional,
Direitos e deveres, diariamente,
Na jornada evolucional.
Na vida temos o trabalho, temos o lazer,
Tudo nos é permitido,
Mas nem tudo é prazer!
Consciência tranquila tendo em mente os saberes,
Ajudar na elevação de energia
E com isso, auxílio por onde fores.
Temos formas de expressar amores.
Seja liberto nesse sentido.
Escolher a quem dar sua luz e suas cores.
O amor deixa tudo mais lindo!
Gustavo Henrique
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