Hoje (29) – 19h30: palestra de Sandra Regina Coimbra, com o tema “Sede
perfeitos”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).

Em junho
9 – 15h00: Reunião ampliada da diretoria.
20 a 23 – “16º Fórum Nacional de Arte Espírita”, em Teresina/PI.
22 – 18h00: CiNEmA, no TAQ.
28 a 30 – “19º Encontro de Jovens Espíritos (Enjoe)”, na SEEDE.

31 ANOS

Em versos
e em prosa
Esta foi a forma que o NEA escolheu para
celebrar seu aniversário, no último sábado,
25, quando realizou uma edição especial do
EncontrAr-te, com o “Sarau de Poesia
Espírita”. A vida, o amor, as virtudes, o ser
humano, Deus e tudo o que há de belo no
mundo e no Universo foram os temas que
inspiraram os poetas no palco do Teatro
Altina Quadros. Para este momento tão
especial, uma cenografia carinhosamente
preparada deixou o ambiente num clima
intimista e propício à sensibilidade de um
evento ao mesmo tempo singelo e tocante. E
o auditório foi ainda decorado com um varal
em que algumas poesias foram expostas.
O Sarau, conduzido pelo neano Gustavo
Henrique Oliveira, contou com a
participação especial de Glaucio Cardoso, de
Mesquita (RJ), que também ministrou uma
oficina de poesia no período da tarde.
Participaram da oficina companheiros da

Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove), do Campeche, na capital, do Centro Espírita Allan
Kardec, de Itajaí, e do Centro Espírita O Bom Pastor, de Navegantes, além de neanos. Algumas poesias
criadas durante a oficina foram declamadas no palco do teatro, durante o Sarau.
Ao término do evento, como sempre acontece, um coquetel de confraternização reuniu os poetas e o
público, num momento de integração e fraternidade. Não bastasse isso, os artistas declamadores ainda
permaneceram mais um tempo reunidos na sede do NEA, para uma roda de causos e muita música.
Assim foi a comemoração dos 31 anos do NEA, marcada por momentos mágicos, em que o Espiritismo
verteu sob a forma de palavras sintéticas, rimas e musicalidade.
PRÓXIMOS EVENTOS

Em junho, tem CiNEmA
A programação cultural mensal do NEA continua no próximo dia 22 de junho com mais uma edição do
“CiNEmA”. A data foi antecipada, pois no dia 29 de junho (último sábado) haverá o “Encontro de Jovens
Espíritos – Enjoe”, na SEEDE. O filme a ser exibido ainda não foi definido e será divulgado oportunamente
aqui no NEAnews. Já o “EncontrAr-te” volta ao palco do Teatro Altina Quadros no dia 27 de julho.
SECRETARIA

Próxima reunião de diretoria será dia 9
A Secretaria informa que a próxima reunião de diretoria será ampliada, com a participação de todos os
neanos, e está marcarda para ocorrer no dia 9 de junho, domingo, às 15 horas.

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

Arte e Espiritismo
Seguindo a programação definida pela área de estudo, neste domingo, o tema da reunião será “A visão
espírita da Arte”. Rogério Silva coordenará a atividade, que começa às 15 horas.
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).

O amor de mãe
Mãe é um instrumento do criador,
Um presente, traz cor,
E em três letras podemos resumir e definir o amor.
O amor de mãe é incondicional, essencial,
Transcende a distância,
Não precisa ser consanguíneo,
Difere do instinto,
No universo causa mudança.
O amor é uma mãe carinhosa
Que conforta e dá colo,
Que repara e até cola, virtuosa.
É no peito que ela mora
Uma mãe é superpoderosa,
Tem o poder de fala, do exemplo da lição,
Não é perfeita, mas sempre ajeita a situação.
Consegue relevar o fato de não dormir.
Levantar de madrugada, estar preparada,
Quando um filho não puder sorrir,
Possui a habilidade de se dividir
Para suprir a necessidade.
Não hesita em abrir mão para dar o pão
Numa situação de dificuldade.
Traz sempre um sermão, uma verdade,
A experiência para o auxílio da evolução.
Quem se esforça por um filho
No caminho, em um trilho,
Compreendeu essa missão.
É capaz de dar asas com palavras e acompanha nossa viagem.
Agradeço às mães que eu tenho, que tive e obtive a criação
Fico feliz e é de coração
Que trago essa homenagem.
Gustavo Henrique

