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Hoje (17) – 19h30: palestra de Gilson Teixeira da Silva (AEFC), com o tema
“Parábola do Semeador”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Nesta sexta (26) – 19h00: Reunião para reestruturação da área musical do
NEA.
Sábado (27) – 18h00: “CiNEmA”, com o filme “O Sexto Sentido”, no
Teatro Altina Quadros.
Domingo (28) – 09h30: mutirão de limpeza no NEA.

Em maio
4 e 5 – Apresentação de “Viva a Vida!” (4) e realização de oficina de clown (5) em Blumenau.

PRESIDÊNCIA

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

Projeto CiNEmA inicia nova fase
neste sábado com O sexto sentido
Neste sábado, 27, às 18 horas, ocorrerá a primeira edição do “CiNEmA”
em sua nova fase, com a exibição do filme “O sexto sentido”, escrito e
dirigido por M. Night Shyamalan. O enredo gira em torno de Cole Sear
(Haley Joel Osment), um menino perturbado e isolado que esconde um
segredo dos que vivem à sua volta, e Malcolm Crowe (Bruce Willis) um
psicólogo infantil igualmente transtornado, que tenta ajudá-lo. O
psicólogo abraça com dedicação o caso de Cole. O garoto, de 8 anos,
tem dificuldades de entrosamento no colégio e vive paralisado de medo.
Malcolm, por sua vez, busca se recuperar de um trauma sofrido anos
antes, quando um de seus pacientes se suicidou na sua frente. A pesquisa
de Crowe sobre os poderes do garoto causa consequências inesperadas
a ambos.
Após o filme ocorrerá um debate coordenado por Luíza Nunes.
O “CiNEmA” é um projeto cultural do NEA que consiste na exibição de
filmes com conteúdo espírita ou espiritualista, seguida de debate. O
objetivo é discutir as produções cinematográficas sob a ótica do
Espiritismo. A atividade iniciou como uma programação especial de férias do NEA, durante três domingos
de janeiro. Em virtude do interesse dos participantes, ela foi retomada e, agora, é realizada bimestralmente,
no último sábado de meses pares. O evento ocorre no Teatro Altina Quadros, é aberto ao público em geral,
com entrada franca. Haverá venda de pipoca, suco e refrigerante.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Reunião para estruturar área musical
A diretoria do NEA começa a implementar algumas diretrizes do planejamento estratégico realizado no
início deste ano, e, considerando a necessidade de aumentar a quantidade de participantes na instituição,
definiu reiniciar ações para reativar a área de música. Para tanto, está convocando uma reunião nesta sextafeira, dia 26, às 19 horas, no NEA, para tratar do assunto e para a qual estão sendo convidadas várias
pessoas, entre elas, alguns amigos que já passaram pelo NEA, em seus diversos grupos musicais, ao longo
dos anos.
Na reunião serão definidos o formato do grupo, o objetivo do trabalho, o dia e horário de ensaios, levandose em consideração as disponibilidades dos possíveis participantes do grupo.
A área musical sempre foi um setor importante no NEA, ao longo de sua história. Vale registrar que o
primeiro grupo que deu base à formação da instituição foi um coro de câmara, oriundo do antigo Coral da
Federação Espírita Catarinense, e que depois da oficialização do NEA transformou-se no nosso primeiro
Coral. Posteriormente, outras experiências surgiram, como o Grupo Vocal, o Grupo NEA Em Canto, o
Grupo Instrumental, o Grupo Cores da Alma, e, por fim, o Grupo de Música que realizou um trabalho com
palestras cênico-musicais, e que encerrou suas atividades em fins de 2017. Em 2018, tivemos um curto
período de reativação do Coral, mas que acabou não vingando. Desde então, a área musical do NEA está
inativa. Por entender a importância desta atividade para a instituição, a Diretoria optou então por resgatála neste momento de reestruturação do NEA.
NO RIO GRANDE DO SUL

Neanos participam do Emuse
Sete neanos (Gabriel Nunes, Rogério Silva, Susana Frescura, Luísa
Angelina, Gustavo Henrique, Luíza Nunes e William Rafael)
participaram no último final de semana do “8º Encontro de Música
Espírita – Emuse”, em Júlio de Castilhos/RS. Apesar do nome, o
evento caracteriza-se como um encontro de artes e oferece oficinas
de várias modalidades artísticas. Organizado pelo Grupo de Arte
Espírita Arte & Luz, de Santa Maria, o Emuse, neste ano, teve por
tema central “A começar em mim” e reuniu trabalhadores de várias
cidades do Rio Grande do Sul e também de outros Estados, como São
Paulo e Minas Gerais. De Santa Catarina, além da comitiva neana,
participaram companheiros de Chapecó. Durante o evento, Gustavo
Henrique fez uma declamação de poesia, sendo calorosamente
reconhecido pelo público. E ao final desta edição, na “Poesia do Mês”, Gustavo nos brinda com suas
impressões sobre o evento em forma poética. Gostaríamos de registrar a hospitalidade e o carinho recebido
dos irmãos gaúchos, e o desejo de fortalecermos cada vez mais nossos laços de amizade e integração.
PALESTRA CÊNICO-MUSICAL

Céu e Inferno foi apresentada em Biguaçu
O NEA apresentou ontem (23) à noite, na Ação Espírita Francisco de Assis, em Biguaçu, a remontagem da
palestra cênico-musical “Céu e Inferno”. Foi a segunda apresentação do trabalho neste ano – a primeira foi
no dia 23 de março, na Associação Espírita Fé e Caridade – e desta vez teve que ser adaptada para um
elenco de quatro pessoas. Mesmo assim, a palestra foi apresentada com êxito, emocionando e divertindo o
público presente. 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.

SEDE

Neste domingo tem mutirão de limpeza
Neste domingo (28), a partir das 9h30 da manhã, acontece mais um mutirão de limpeza de nossa sede.
Alguns membros do Grupo de Teatro já pernoitarão no NEA, de sábado para domingo, após o evento
‘CiNEmA’, em mais um encontro de integração. Convidamos os demais neanos que tiverem
disponibilidade, para que também participem do mutirão, colaborando com a limpeza e organização de
nossa casa.

EM MAIO

Aniversário do NEA
terá sarau de poesia
Para comemorar os 31 anos de fundação do Núcleo Espírita de Artes, será
realizado no dia 25 de maio (sábado), às 18 horas, uma edição especial
do “EncontrAr-te”, com o “Sarau de Poesia Espírita”. O evento ocorrerá
no Teatro Altina Quadros e terá a participação de Glaucio Cardoso, do
Rio de Janeiro.
Aproveitando sua presença em Florianópolis, Glaucio também
coordenará uma oficina de poesia no mesmo dia, à tarde, das 14 às 17
horas, no NEA.
Interessados em participar do Sarau para divulgar suas poesias espíritas
no varal literário e/ou declamá-las durante o evento ou ainda em
participar da oficina poderão fazer inscrição pelo telefone/whatsapp (48) 99617-0169. A inscrição é gratuita
e pode ser feita até o dia 22 de maio.

FETEF

Inscrições de peças vão até junho
As inscrições de peças para o “8º Festival de Teatro Espírita de
Florianópolis (Fetef 2019)” vão até o dia 30 de junho. Já as inscrições
para participar do evento encerram em 15 de setembro. O valor da
inscrição é de R$ 100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem e
alimentação.
O Festival ocorrerá de 18 a 20 de outubro, na Seara Espírita Entreposto
da Fé (Seede), com apresentações teatrais, oficinas técnicas, rodas de
conversa e atividades de integração. Mas 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.
O regulamento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do
NEA (www.neartes.org.br). Mais informações podem ser obtidas em
nossas redes sociais: Facebook (fb/neartes), Instagram (@neartes_nea) e
WhatsApp (48) 99617-0169.
O Fetef é uma promoção do NEA e da Seede e tem o apoio da Federação Espírita Catarinense, da 1ª União
Regional Espírita (1ª URE) e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).
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Leonardo Da Vinci
Em 15 de abril último registramos o aniversário de 567 anos de Leonardo Da Vinci. Nascido
em 1452, em Anchiano, República de Florença, atual Itália, Da Vinci foi uma das maiores
personalidades do Renascimento e se destacou como cientista, matemático, engenheiro,
inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Aproveitando a
ocasião, o tema da reunião de estudo deste domingo abordará um pouco da vida e obra deste
grande mestre, com reflexões sob ótica espírita. A coordenação será de Gabriel Nunes. A
reunião de estudo inicia às 15 horas.

Passeando em mim
Viagem, bagagem, conversa, passagem,
Passeio, poema, pensando em miragem.
Procuro o ensino, trocando mensagem,
Se sigo estudo, no mundo, aprendizagem.
No silêncio, o som de dentro
Me leva ao pensamento
Que reflete por horas.
São nesses momentos que vemos
Como o sentimento aflora.
Como a flor, cresce o contato com conexões calorosas.
Cada ideia trocada, cada papo
Contribuem para vibrações harmoniosas.
Preenchendo com arte cada momento,
Seja na fila, na oficina, no palco, com talento
Eram vários universos e imersos lá dentro.
Foi um retiro da rotina que deu ar,
Que anima a continuar
Buscando nessa vida o que guia nosso andar.
Incrível alegria que foi gerada em três dias
E se fosse para definir em palavras,
Seria que, mesmo com várias áreas,
O evento na verdade foi uma incrível poesia.
Gustavo Henrique
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