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Hoje (22) – 19h30: palestra de Cláudio Luís, com o tema “A porta
estreita”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste sábado (25) – 14h00: oficina de poesia, com Gláucio Cardoso
(RJ); 18h00: “EncontrAr-te” especial em comemoração ao aniversário
do NEA, com “Sarau de Poesia Espírita”, no TAQ.

31 ANOS

Oficina e Sarau de Poesia Espírita
comemoram aniversário do NEA
Será realizada neste sábado, 25, a comemoração oficial do
aniversário do NEA, com a realização de uma oficina de poesia
e uma edição especial do “EncontrAr-te”, com o Sarau de
Poesia Espírita. Os eventos terão a participação especial 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.
A oficina de poesia será realizada a partir das 14 horas, na Sala
João Cabete, com a coordenação de Gláucio. Já o Sarau ocorrerá
no Teatro Altina Quadros, a partir das 18 horas. Durante o
evento, serão declamadas poesias previamente inscritas e
aquelas produzidas durante a oficina, no período da tarde.
Também haverá um varal literário, com exposição de poesias
impressas. Após o Sarau, haverá um coquetel de confraternização e de comemoração dos 31 anos do NEA.
Interessados em participar da oficina ou do Sarau, para divulgar
suas poesias espíritas no varal literário e/ou declamá-las durante
o evento poderão fazer inscrição pelo telefone/whatsapp (48)
99617-0169. Basta informar o nome e postar o texto da poesia. A inscrição é gratuita e pode ser feita até às
22 horas de hoje.

NOVA FASE

Reativada a área musical do NEA
Na última quinta-feira, 16, reiniciaram as atividades do novo Grupo de
Música do NEA. Formado por enquanto por quatro integrantes (Anamaria
Andrade, Bianca Zucchi, Gabriel Nunes e Rogério Silva), o grupo está
aberto para a entrada de novos membros. A proposta do trabalho é preparar
canções para serem interpretadas em palestras proferidas pelos neanos. 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.
As reuniões de ensaios ocorrerão todas as quintas-feiras, das 19 às 21
horas, na sala João Cabete. Interessados em participar do novo grupo
poderão comparecer no dia do ensaio. 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.

Convite para Imbituba e Garopaba
O NEA recebeu convite para apresentação artística no próximo dia 24 de agosto, um sábado, no Centro Espírita
Porta da Esperança, em Imbituba, à tarde (16 horas), e no Centro Espírita Osvaldo Melo, em Garopaba, à noite
(20 horas). A proposta é que seja apresentada a palestra cênico-musical “Céu e Inferno”. É a terceira vez que o
NEA faz esta pequena turnê nos dois centros do Sul do Estado. A primeira foi em junho de 2015, quando foi
apresentada “A incrível história da Mediunidade”. Depois, em agosto de 2016, com a palestra cênico-musical
“Laços de Família”.

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

Estudando a poesia
Aproveitando a oportunidade do Sarau de Poesia Espírita, o tema da reunião de estudos,
neste domingo, será 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.

TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

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).

ARTHUR CONAN DOYLE

O criador de Sherlock Holmes também
foi grande propagador do Espiritismo
Talvez você não saiba, mas o grande escritor Arthur Ignatius
Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Homes e de
outras séries famosas como “Ficção Histórica’” e ‘Contos e
Novelas Fantásticas”, foi também historiador, pregou o uso de
métodos científicos na pesquisa policial e destacou-se como
um lúcido escritor e propagador do Espiritismo em todo o
mundo, revelando notável compreensão do problema espírita
como ciência, filosofia e religião.
Nascido em 22 de maio de 1859 – portanto, há 160 anos! – na
cidade de Edimburgo, na Escócia, Conan Doyle desencarnou
em 7 de julho de 1930 em Cowborough (Susex). Foi um
escritor apreciado e amado por todos os povos. Entre as obras
de natureza espírita que publicou estão “A História do Espiritualismo – De Swedenborg ao início do século
XX” e “A Nova Revelação”.
A revista inglesa "Light" destacou o equilíbrio e a imparcialidade com que Conan Doyle abordava o assunto
sobre espiritualidade. Por meio de nota assinada por D.N.G. destacou que os críticos haviam sido
"agradavelmente surpreendidos", porque Conan Doyle, conhecido como ardoroso propagandista do
Espiritismo, fora de uma imparcialidade a toda prova. Em junho de 1887, Conan Doyle escreveu uma carta
ao editor da "Light" explicando as razões de haver se convertido ao Espiritismo. Tal carta foi publicada na
edição de 2 de julho de 1887, onde o jovem médico em 1887 revelava ampla compreensão do Espiritismo
e a importância da mensagem que a Doutrina trazia para o mundo inteiro.
Fonte: www.espiritismogi.com.br/biografias e site da FEB.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos o aniversário, ontem, de nosso amigo Rodrigo Alexandre de Souza. A ele,
nossos votos de felicidades.

