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Hoje (10) – 19h30: palestra de Rogério Silva, com o tema “Jesus entre os
doutores”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (14) – 11h00: apresentação de “Viva a Vida!” na Feira do
Livro Espírita, no Parque de Coqueiros.
19 a 21 – Encontro de Música Espírita (EMUSE), em Santa Maria/RS
27 – 18h00: “CiNEmA”, com o filme “Sexto Sentido”, no Teatro Altina
Quadros.

PRESIDÊNCIA

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

NEA sedia reuniões do grupo de estudo
de lideranças espíritas da 1ª e 14ª URE
No último sábado, 6, ocorreu, no Teatro Altina Quadros, a
primeira reunião do ano do Grupo de Estudos de Lideranças
Espíritas, com a participação de 13 representantes de nove
casas espíritas da região. Promovido pela 1ª e 14ª Uniões
Regionais Espíritas (URE/FEC), o grupo é voltado para o
estudo dos fundamentos doutrinários que possam alicerçar o
exercício da liderança espírita com qualidade. Tem por
objetivo aproximar as lideranças atuais, passadas e futuras
por meio da metodologia primordial da Doutrina – o seu
estudo –, permitir o diálogo sobre os desafios do trabalho no
movimento espírita e capacitar os dirigentes espíritas.
Os encontros são realizados nos primeiros sábados de cada
mês, das 17 às 19 horas, sempre no NEA. Os temas de estudo previstos para esse ano são baseados nas
seguintes obras: “Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita” (Allan Kardec - FEB), em abril;
“Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas” (Divaldo Franco - USE, Candeia) em maio e junho;
“Dimensões espirituais do Centro Espírita” (Suely Caldas Schubert, FEB) em julho e agosto; “O Centro
Espírita” (Herculano Pires, Paideia) em setembro e outubro; e “Caravana da Fraternidade” (Leopoldo
Machado) em novembro e dezembro.
Se você deseja integrar-se ao grupo de estudo, participe da próxima reunião. As inscrições podem ser feitas
por WhatsApp para o número (48) 99911-9811, com Mara Rúbia.
O Núcleo Espírita de Artes sente-se feliz por contribuir com esse evento, integrando-se com o movimento
federativo espírita de nossa cidade e região.

8º FETEF

Mostra a tua ação no bem!
Iniciadas no início deste mês, as inscrições para o “8º Festival de
Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)” vão até o dia 30 de
junho (no caso de inscrição de peças) e até o dia 15 de setembro (para
participar do evento). Promovido pelo NEA em conjunto com a
Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), mais uma vez parceira do
projeto, o evento será realizado de 18 a 20 de outubro, na Seede, no
Monte Verde, e terá, além das apresentações teatrais abertas ao
público em geral, oficinas técnicas, rodas de conversa e atividades
de integração voltados aos participantes inscritos. O valor da
inscrição é de R$ 100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem e
alimentação durante a realização do evento, no período da noite de
sexta-feira ao almoço de domingo.
Além deste período, em regime de internato para os grupos e
participantes inscritos, a coordenação geral do evento pretende
desenvolver uma programação extra, com apresentações teatrais nos
dias 16 e 17 de outubro, no Teatro Altina Quadros (NEA), na própria
Seede, para crianças do projeto social desenvolvido por esta
entidade, e também nas ruas de Florianópolis. Outra atividade
relacionada ao evento é uma apresentação no Teatro Álvaro de Carvalho, no centro da capital, no dia 6 de
outubro (domingo), às 19 horas.
O regulamento do evento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA:
(www.neartes.org.br). Mais informações, além do site, podem ser obtidas em nossas redes sociais:
Facebook (fb/neartes), Instagram (@neartes_nea) e por meio do telefone WhatsApp (48) 99617-0169.
O Fetef 2019 tem o apoio institucional da Federação Espírita Catarinense (FEC), da 1ª União Regional
Espírita (1ª URE) e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

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

A codificação espírita
Seguindo a programação elaborada pela coordenação, neste domingo,
14, o tema da reunião de estudo será voltado ao Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita (ESDE) e o tema será “A Codificação Espírita”:
os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação: Hydesville
e mesas girantes; Allan Kardec: o professor e o codificador, a
metodologia e critérios utilizados na codificação; e as obras básicas. A
reunião inicia às 15 horas e será coordenada por Rogério Silva.
TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

‘Viva a Vida!’ no Parque de Coqueiros
A Trupe dos Clowneanos, do Grupo de Teatro do NEA, volta a apresentar a peça “Viva a Vida!” neste
domingo, dia 14, às 11 horas da manhã, no Parque de Coqueiros, na cabeceira continental das pontes
Colombo Salles e Pedro Ivo, por ocasião da Feira do Livro Espírita, promovida pela 1ª e 14ª UREs. A
apresentação será ao ar livre.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos o aniversário, neste sábado, 13, do nosso amigo Willian Rafael, integrante
do grupo de teatro. A ele, nossos votos de felicidades.

100 ANOS

João Cabete
Na quarta-feira passada, 3, registramos o centenário de nascimento do músico e
compositor espírita João Cabete, que empresta seu nome à sala de música da sede
do NEA. Transcrevemos abaixo um resumo da reportagem publicada pela
Revista Cristã de Espiritismo – Especial Música, edição nº 1.
João Cabete foi um destes tantos lutadores e divulgadores da música espírita. Escreveu
mais de 200 composições, interpretadas hoje por vários grupos e corais espalhados pelo
Brasil. Entre as mais conhecidas, estão músicas como "Fim dos Tempos", "Além das
Grandes Estrelas" e "Alma das Andorinhas". Filho de imigrantes portugueses e caçula
de cinco filhos, Cabete nasceu em 3 de abril de 1919, na cidade de São Paulo, local onde passou sua infância e
juventude. Apesar dos momentos difíceis, principalmente por ter perdido o pai aos oito anos de idade, a veia musical
esteve presente. Desde pequenino, acompanhado de seu inseparável violão, já fazia apresentações em movimentos
promovidos pelas rádios da comunidade portuguesa.
Ao longo da vida, João Cabete conquistou muitos amigos e irmãos sinceros dentro da Doutrina Espírita, bem como
parceiros musicais, entre eles Welson Barbosa, Rafael Ranieri, Caribe e outros. Este último foi muito marcante, pois
foi em sua casa, localizada em São Bernardo do Campo, que Cabete, reunido com outros poetas como Formiga e
Babete, escreveu um grande número de letras musicais. Mas sua fonte de inspiração verdadeira sempre foi a
natureza e Deus em sua grandeza. A maioria de suas composições foram feitas ao pé do piano, instrumento para o
qual nunca estudou, mas que tocava muito bem. [...]
Além da sua paixão pela música, João Cabete concluiu o curso da Faculdade de Direito depois dos 40 anos de
idade, ocasião em que foi orador de sua turma. Tornou-se tabelião na cidade de Cruzeiro (SP), no 20º Cartório de
Notas e Ofícios, em 1953. Na mesma década, fundou o Grupo da Fraternidade Carmem Cinira, que iniciou como
orfanato e hoje abriga 80 crianças em regime de creche.
Segundo sua família, João Cabete sempre foi uma pessoa muito disposta e que usou seu tempo na terra como algo
precioso. Entre as diversas atividades, pertenceu ao Rotary Club (do qual foi presidente) e fundou uma obra social
denominada "S.O.S". Dentro do Movimento da Fraternidade, era filiado à "Oscal", da qual foi um dos fundadores
e um membro atuante. Entretanto, o coração físico de Cabete infelizmente não comportou tantas atividades e
emoções. As palestras que fazia ao violão foram sendo reduzidas e foi impossibilitado de viajar e ver os amigos,
sofrendo muito com tal situação.
Em 26 de agosto de 1987, João Cabete desencarnou, vítima de insuficiência cardíaca. Um grande nome da música
espírita partiu para o plano espiritual.
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