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Hoje (27) – 19h30: palestra de Anamaria Andrade (CEFECJ), com o tema
“Os ensinamentos de Jesus”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste sábado (30) – 18h00: “EncontrAr-te”, com Reginaldo Wessler e
amigos (Itajaí).

Em abril:
1º – 19h15: reunião da diretoria.
19 a 21 – Encontro de Música Espírita, em Santa Maria/RS

PRESIDÊNCIA

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

Neste sábado tem ‘EncontrAr-te’,
com convidados de Itajaí
Será realizada neste sábado, 30, às 18 horas, no Teatro Altina Quadros, mais
uma edição do projeto “EncontrAr-te”. Os convidados para essa edição do
evento são o músico e compositor Reginaldo Wessler e amigos, integrantes
do grupo de estudos da arte espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, de
Itajaí. Após o evento, como sempre acontece, haverá um pequeno coquetel
de confraternização. A entrada é gratuita.
O projeto “EncontrAr-te – um encontro com a arte e consigo mesmo” é um
evento bimestral, realizado aos sábados, com o objetivo de proporcionar um
espaço para que artistas e grupos espíritas de arte possam apresentar-se e
mostrar seus trabalhos. O evento busca com isso, fortalecer o movimento
espírita artístico em nossa cidade e Estado.

‘Céu e Inferno’ na AEFC
O NEA apresentou no último sábado, 23, na Associação Espirita Fé
e Caridade, a remontagem da palestra cênico-musical “Céu e
Inferno”. A palestra aborda a questão da morte, suscitando reflexões
sobre o porvir, as visões materialista, panteísta, deísta, dogmática e
espírita, em que se entremeiam momentos cômicos e líricos, com
intervenções cênicas e poéticas. O trabalho terá nova apresentação
em abril, na Ação Espírita Francisco de Assis, em Biguaçu.

SECRETARIA

Secretária: Susana Frescura (99163-6620)

Reunião da diretoria é antecipada
A secretaria informa que a próxima reunião da diretoria, que seria realizada no dia 8 de abril, foi antecipada
para esta segunda-feira, 1°, a partir das 19h15. A pauta será encaminhada aos diretores por meio do
aplicativo WhatsApp.

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

Estudando a arte espírita
Neste domingo, 31, o tema da reunião de estudo será “Introdução sobre a Arte e suas formas de expressão
no Espiritismo”. A reunião inicia às 15 horas e será coordenada por Gustavo Henrique.
TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Inscrições para o Fetef iniciam segunda
As inscrições para o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis – Fetef 2019”, tanto para participar do
evento, como também de peças, iniciam nesta segunda-feira, dia 1º de abril, pela internet. O evento vai se
realizar de 18 a 20 de outubro, na Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), mas também está prevista
programação paralela nos dias 16 e 17. Mais informações, nas próximas edições do NEAnews.

VOCÊ SABIA?

Hoje é dia mundial do Teatro e dia do Circo
Em todo os países, comemora-se hoje, 27 de março, o Dia Mundial do
Teatro. A data foi criada em 1961, pelo Instituto Internacional de
Teatro, ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (Unesco). A ocasião foi marcada pela inauguração
do Teatro das Nações, em Paris, no dia 27 de março de 1961. Jean
Cocteau foi o responsável por escrever a primeira mensagem
internacional do Dia Mundial do Teatro, em 1962, na França. Para
comemorar a data, ocorrem neste dia vários espetáculos teatrais
gratuitos ou com bilhetes mais baratos e são relembrados alguns dos artistas e das obras mais importantes
da história do teatro. O objetivo da data é promover a arte do teatro junto das pessoas. O teatro é uma arte
milenar e funciona como um meio de divulgação da cultura de diferentes
povos. Desde a antiguidade, o homem usou o teatro como forma de
expressão.
Mas, no Brasil, o dia 27 de março também é o Dia do Circo. A escolha da
data foi em homenagem a Abelardo Pinto (1897-1973), o palhaço Piolim
(foto), que nasceu neste dia. Criado dentro de um circo, desde pequeno
Piolim começou a participar de espetáculos, tornando-se um artista
conhecido mundialmente. Foi um artista circense completo: engraçado,
ginasta, criativo e também equilibrista. É considerado o maior palhaço
brasileiro.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos os aniversariantes de hoje: Vivian Françosi e Juarez Sacenti. E na sextafeira (29), quem completa mais uma volta ao redor do Sol é nossa amiga Letícia
Barreto. A eles, nossos votos de felicidades.

Arte de melhorar!...
Desde os primórdios, saber sempre é bom!
Temos princípios, somos espíritos,
Rumo à evolução!
Fluindo na harmonia do som, a vida ecoa,
Com consciência da livre decisão de nossa escolha.
A causa depois do ato, algo a se esperar,
Respeito ao manter contato de fato,
Tentar buscar...
Independente de como aja,
Pense ou venha a se portar,
Na fala, tentar manter postura,
Pois ter boa conduta
É uma forma de amar.
E hoje em dia não esquecer do amor,
Da empatia, de sorrir a quem gostamos,
A alegria traz o calor que nos faz humanos.
Evitar vários danos, se conhecer, ter olhos de ver,
E à medida que tornamos a nos relacionar,
Ser e fazer nossa parte,
Na arte diária de melhorar!
Gustavo Henrique

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.
EQUIPE EDITORIAL: Rogério F. Silva, Gabriel Nunes, Gustavo Henrique, Lucas da Rocha.

