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Hoje (1) – 19h30: palestra de Magna de Paula e Gustavo Henrique (Caravana
Novos Samaritanos), com o tema “Mães”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste fim de semana (4 e 5) – 20h00: apresentação de Viva a Vida! (4) no Centro
Espírita Fé, Cristo e Caridade em Blumenau. No dia seguinte (5), às 9h00, oficina
“Em busca do seu próprio clown”, no mesmo local.
12 – 16h00: Café colonial em homenagem às mães do NEA.
25 – 14h00: oficina de poesia, com Gláucio Cardoso (RJ); 18h00: Sarau de Poesia Espírita, no TAQ.

NA ESTRADA

Clowneanos apresentam em Blumenau
A Trupe dos Clowneanos, do Grupo de Teatro do NEA, viaja neste
sábado para Blumenau onde apresenta, às 20 horas, a peça “Viva a
Vida!”. A apresentação ocorrerá no Centro Espírita Fé, Cristo e
Caridade (foto), na Rua Araranguá, 617, no bairro Garcia, antes do
jantar de confraternização dos trabalhadores da casa. No dia seguinte
(domingo, 5), a partir das 9 horas da manhã, o NEA desenvolverá a
oficina “Em busca de seu próprio clown”, para jovens e
trabalhadores interessados das casas espíritas da região. Nesta
viagem, a Trupe será formada por Gustavo Henrique, Luíza Nunes,
Luisa Angelina, Gabriel Nunes e Rogério Silva, com apoio técnico
de Susana Frescura.
NOVA FASE

Grupo musical do NEA reinicia dia16
Com alegria, registramos que no próximo dia 16 de maio, às 19 horas, reiniciam as atividades do novo
Grupo de Música do NEA. A data foi definida na reunião realizada na sexta-feira passada, quando se
discutiu não apenas o reinício do trabalho como também os objetivos do novo grupo. Neste momento
inicial, a proposta é preparar canções para serem interpretadas em palestras proferidas pelos neanos. Não
há preocupação, no momento, de se formar um coral, com naipes definidos, muito embora possam ser
executadas músicas com arranjos com duas ou três vozes. Posteriormente, à medida que o grupo for se
consolidando e o número de integrantes for aumentando, poderá ser feito um trabalho vocal mais específico
de coral. O grupo funcionará todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas.
A reativação da área musical do NEA foi uma ação definida pela diretoria atendendo a uma das diretrizes
do planejamento estratégico realizado no início deste ano, de aumentar a quantidade de participantes na
instituição.

Mediunidade foi o tema do CiNEmA
“O sexto sentido”, filme escrito e dirigido por M.
Night Shyamalan, foi a atração do projeto
“CiNEmA”, no último sábado, 27, no Teatro Altina
Quadros, do NEA. O enredo gira em torno de Cole
Sear (Haley Joel Osment), um menino perturbado e
isolado que esconde um segredo, e Malcolm Crowe
(Bruce Willis) um psicólogo infantil igualmente
transtornado, que tenta ajudá-lo. O garoto, de 8 anos,
tem dificuldades de entrosamento no colégio.
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 a exibição do filme, foi realizado um debate, conduzido por Luíza Nunes, durante o qual se abordou
temas como manifestações espirituais, percepções e sensações extra-físicas, mediunidade, seus tipos,
mediunidade em crianças e animais, sonambulismo, entre outros. Luíza apresentou várias referências
bibliográficas, especialmente extraídas de “O Livro dos Médiuns”, para promover a discussão. Participaram
do evento 10 pessoas, entre neanos, familiares e convidados.
O “CiNEmA” é um projeto cultural do NEA que consiste na exibição de filmes com conteúdo espírita ou
espiritualista, seguidos de debate. O objetivo é discutir as produções cinematográficas sob a ótica do
Espiritismo. A atividade é realizada no último sábado de meses pares, com entrada franca. A próxima
edição excepcionalmente será realizada no dia 22 de junho, pois no dia 29 (último sábado) estará ocorrendo
o “19º Encontro de Jovens Espíritos – Enjoe”, na Seede.
EM MAIO

Café para as mães e Sarau de Poesia
para comemorar aniversário de 31 anos
Para comemorar os 31 anos de fundação do Núcleo Espírita de Artes, a
diretoria elaborou uma programação especial neste mês de maio.
Começa no dia 12, domingo, às 16 horas, com um Café Colonial. Como
é o dia das mães e véspera do aniversário do NEA, a atividade será uma
confraternização destinada às mães dos participantes do NEA. Mas
também serão convidados antigos integrantes da instituição e amigos do
NEA para esse momento especial.
Depois, no dia 25 de maio (sábado), às 18 horas, será realizada 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. Gláucio é professor, poeta,
dramaturgo, ator, membro da Companhia Leopoldo Machado de Arte
Espírita, da Academia de Letras e Artes de Mesquita e do Conselho
Doutrinário da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).
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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Estudando a poesia
Dando sequência à programação preparada pelo Grupo de Estudo, neste
domingo, 4, o tema da reunião será voltado à Arte Espírita. Especificamente,
será tratado sobre “A Poesia”. Segundo a Wikipedia, a poesia é uma das sete
artes tradicionais, pela qual a linguagem humana é utilizada com fins
estéticos ou críticos. Num contexto mais alargado, a poesia aparece também
identificada com a própria arte, o que tem razão de ser já que qualquer arte
é, também, uma forma de linguagem (ainda que, não necessariamente,
verbal). É a arte de poetizar que nos permite exprimir aquilo que está dentro
de nós. E o que dizer, então, da poesia espírita? Vamos refletir sobre isso? A
reunião inicia às 15 horas e será coordenada por Gustavo Henrique.

