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Hoje (15) – 19h30: palestra de Reginaldo Florentino, com o tema
“Conflitos existenciais”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (19) – 13h30: apresentação de “Viva a Vida!” no “1º
Fórum da Juventude Espírita”, na Sociedade Espírita Obreiros da Vida
Eterna (Seove).
25 – 14h00: oficina de poesia, com Gláucio Cardoso (RJ); 18h00:
“EncontrAr-te” especial com Sarau de Poesia Espírita, no TAQ.

NOVA FASE

Novo Grupo de Música do NEA
reinicia atividades amanhã
Com alegria, registramos que amanhã, 16, reiniciam as atividades do novo
Grupo de Música do NEA. O grupo funcionará todas as quintas-feiras, das
19 às 21 horas, na sala João Cabete. O coordenador da área musical do
NEA, Rogério Silva, explica que neste momento inicial, não há
preocupação de se formar um coral, com naipes definidos, “muito embora
possam ser executadas músicas com arranjos com duas ou três vozes”.
Segundo ele, a proposta, por enquanto, é preparar canções para serem
interpretadas em palestras proferidas pelos neanos. “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”, comentou.
A reativação do Grupo de Música 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.
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 resgatar
a área, neste momento de reestruturação do NEA.

31 ANOS

No aniversário do NEA,
uma homenagem às mães
Foi realizado no último domingo, 12, no NEA, um café colonial artístico
em homenagem às mães. O evento também serviu para festejar o
aniversário de 31 anos do Núcleo Espírita de Artes, fundado em 13 de
maio de 1988.
A atividade iniciou no Teatro Altina Quadros, com poema declamado
por Gustavo Henrique. Em seguida, as mães presentes puderam relatar
alguns casos na educação de seus filhos. Os neanos também subiram ao
palco para pequenos depoimentos com relatos de travessuras na infância
e a participação das mães em suas vidas. Durante esse momento, foram
projetadas fotos dos participantes do NEA, quando crianças,
acompanhados de suas respectivas genitoras. Ao final, os neanos
cantaram a música “Dê uma chance à vida”, de Maurício Keller. Após a
singela cerimônia, foi servido o café na Sala Victorien Sardou.
A comemoração oficial do aniversário do Núcleo, aberta ao público em geral, ocorrerá no dia 25 de maio
(sábado), às 18 horas, quando será realizada uma edição especial do “EncontrAr-te”, com o Sarau de Poesia
Espírita. O evento vai se realizar 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) e editor da revista “Garimpo”, especializada em poesia espírita. Aproveitando sua
presença em Florianópolis, Glaucio também coordenará uma oficina de poesia no mesmo dia (25/5), 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) 996170169. A inscrição é gratuita e pode ser feita até a próxima quarta-feira, 22 de maio.

ANIVERSÁRIO

Dirigentes espíritas cumprimentam NEA
O Núcleo Espírita de Artes recebeu na última segunda-feira, por ocasião do seu aniversário de 31 anos,
diversas manifestações de dirigentes espíritas de nossa região, parabenizando a instituição. Agradecemos a
todos pelas manifestações de carinho e reconhecimento de nosso trabalho.
Parabéns aos irmãos do NEA pela semeadura realizada nesses 31 anos de dedicação à divulgação da
Doutrina Espírita através da arte, sempre com muita sensibilidade e responsabilidade. Que Deus fortaleça
e abençoe a todos!
Sérgio Egídio Almeida
Presidente da 1ª União Regional Espírita (1ª URE/FEC)

Parabéns artistas do bem. Que Deus os abençoe sempre!
Célia Torres Coelho
Presidente do Centro Espírita Caminho da Luz

Parabéns aos amigos que divulgam a arte espírita!
Luciano Pudell Wagner
Presidente da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas

Parabéns ao NEA pelo brilhante trabalho. Sucesso sempre.
Hamilton Sell
Presidente da Casa Espírita Joana de Ângelis

Parabenizo aos irmãos do NEA, desde a sua fundação, agradecendo pela parceria, quando a nosso convite,
sempre colaborou com a Casa Espírita Joana Lima. Abraço fraternal em todos.
Álvaro Luiz F. de Noronha
Vice-presidente da Casa Espírita Joana Lima

Parabéns NEA.
Esaú Bittencourt
Coordenador do Núcleo Espírita Albano Metelo, da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (SEOVE)

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

‘Deus’ é o tema do estudo neste domingo
Houve um ajuste na programação do Grupo de Estudos, em função das atividades desenvolvidas nas duas
últimas semanas (viagem a Blumenau e Café das Mães). Assim, neste domingo, diferente do que foi
divulgado na edição passada do NEAnews, não será desenvolvido o estudo sobre a arte espírita e sim o
ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita), com o tema “Deus”, coordenado por Rogério Silva. O
tema “A poesia”, com a coordenação de Gustavo Henrique, será realizado oportunamente. A atividade de
estudo inicia às 15 horas.
TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

‘Viva a Vida!’ no Fórum da Juventude
A Trupe dos Clowneanos, do Grupo de Teatro do NEA, apresenta a peça “Viva a Vida!” neste domingo,
19, às 13h30, na Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove), na Av. Pequeno Príncipe, 721, no
Campeche, por ocasião do “1º Fórum da Juventude Espírita”, promovido pela 1ª URE/FEC.

Inscrições de peças para o FETEF 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. Também haverá programação extra, com apresentações teatrais nos dias 16 e 17 de outubro, no
Teatro Altina Quadros (NEA), na Seede, para crianças do projeto social desenvolvido pela entidade, e 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 pelo Facebook (fb/neartes), Instagram
(@neartes_nea) e WhatsApp (48) 99617-0169. O Fetef é uma promoção do NEA e da Seede com apoio da
Federação Espírita Catarinense, da 1ª URE/FEC e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

