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Hoje (20) – 19h30: palestra de Silvana Santos (CEAHA), com o tema “Amor
filial”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Amanhã (21) – 19h15 – reunião extraordinária da Diretoria.
Nesta sexta (22) – 19h00 – ensaio extra de “Céu e Inferno”
Neste sábado (23) – 19h30: apresentação na Associação Espírita Fé e
Caridade.
30 – “EncontrAr-te”, com Reginaldo Wessler e Grupo Arte e Vida Espírita
(Itajaí).

PRESIDÊNCIA

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

‘Céu e Inferno’ volta a ser apresentada
O NEA apresenta neste sábado, 23, às 19h30, na Associação Espirita Fé e Caridade (Rua Fernando
Machado, 245, Centro), uma versão adaptada da palestra cênico-musical “Céu e Inferno”. Montada em
2015, a palestra aborda a questão da morte, suscitando reflexões sobre o porvir. As visões materialista,
panteísta, deísta, dogmática e espírita são apresentadas, entremeadas a momentos cômicos – por meio de
um repente – e líricos, com intervenções cênicas e poéticas. O trabalho fez parte da série de palestras cênicomusicais elaboradas pelo então Grupo de Música do NEA e foi montado por ocasião das comemorações
dos 150 anos da obra “O Céu e o Inferno”, de Kardec, sendo apresentada no “Encontro de Jovens Espíritos
– Enjoe” daquele ano e depois em algumas casas espíritas. Em função desta apresentação, está programado
um ensaio geral nesta sexta-feira, a partir das 19 horas.

Palestra musicada no CEFEC em Biguaçu
No último sábado (16), o NEA apresentou palestra
musicada no Centro Espírita Fé, Esperança e
Caridade, de Biguaçu, por ocasião do aniversário
da instituição. O tema da palestra, desenvolvida por
Rogério Silva, foi “Personagens cristãos”, com
abordagem das vidas de Joana de Cusa e do
apóstolo Pedro, e interpretação das músicas
“Chamado” (Marielza Tiscate), “Bem aventuranças
(Tim Santos), “Quando penso em Jesus” (Willi de
Barros) e “Nova luz” (poema de Meimei musicado
por Maurício Keller). Participaram da apresentação Gabriel Nunes, Luísa Angelina, que declamou o poema
“Nova Luz”, e Gustavo Henrique, que declamou a poesia “Jesus Educador”, de sua autoria. Também
acompanhou a apresentação Susana Frescura.

SECRETARIA

Secretária: Susana Frescura (99163-6620)

Reunião extraordinária da diretoria
A secretaria informa que amanhã, quinta-feira, 21, a partir das 19h15, haverá reunião extraordinária da
diretoria do NEA, para tratar exclusivamente dos preparativos para o 8º Festival de Teatro Espírita de
Florianópolis (FETEF 2019).

ESTUDO Coordenador: Rogério Silva (99971-0169); Assistente: Gustavo Henrique (98405-1672)

Estudo com tema livre
Conforme programado pela Coordenação de Estudos, neste domingo, 24, a reunião é reservada a um neano
para que desenvolva um tema espírita de sua escolha. No domingo passado ficou definido que Davi Guilhon
será o coordenador da atividade. A reunião inicia às 15 horas.
TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Inscrições para o Fetef iniciam em abril
As inscrições para o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis – Fetef 2019”, tanto para participar do
evento, como também de peças, iniciam no próximo dia 1º de abril. O evento vai se realizar em regime de
internato, com oficinas e apresentações abertas ao público em geral, entre os dias 18 e 20 de outubro (sextafeira a domingo), na Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), parceira na organização do evento. Mas a
coordenação também pretende viabilizar uma programação paralela nos dias 16 e 17/10 (quarta e quintafeira), no Teatro Altina Quadros (NEA), na própria Seede, para as crianças do projeto social desenvolvido
pela instituição, e também nas ruas de Florianópolis. Ressaltamos ainda que o Teatro Álvaro de Carvalho
aprovou pauta para o NEA no dia 6 de outubro (domingo), que será utilizada pelo Grupo de Teatro do NEA
para a estreia de sua nova produção, a comédia “Le fantôme du Musée (O fantasma do museu)”,
apresentação esta que entrará na programação paralela do Fetef. Mais informações, nas próximas edições
do NEAnews.

Teatro reimplanta novo dia de ensaio
O Grupo de Teatro do NEA reimplanta uma experiência já vivenciada em 2017, com o desdobramento de
suas atividades, passando a ter, novamente, duas reuniões ao longo da semana, para o desenvolvimento de
trabalhos distintos. Nesta segunda-feira, 18, começou a funcionar o novo grupo, que se destinará à
montagem da peça intitulada “Le fantôme du musée – O fantasma do museu”. Já nos encontros de domingo
à tarde, haverá a produção da peça infantil “O sonho de Talita”. Ambos os grupos, apesar de terem elencos
específicos, serão identificados com o mesmo nome.
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