Hoje (19) – 19h30: palestra de Alexandre Chambarelli Filho, com o
tema “Jesus e Reforma Íntima”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
De amanhã (20) a domingo (23) – “16º Fórum Nacional de Arte
Espírita”, em Teresina/PI, e “Confraternização Brasileira de Juventudes
Espíritas”, em Brasília/DF.
28 a 30 – “19º Encontro de Jovens Espíritos (Enjoe)”, na Seede.

Em julho:
6 – “2º Encontro Musical”, na Seove, no Campeche.

INTEGRAÇÃO NACIONAL

NEA no Fórum de Teresina
e na Conbraje, em Brasília
O NEA marcará presença em dois eventos nacionais neste feriado de Corpus
Christi. Enquanto o vice presidente Rogério Silva participa, em Teresina, do
“16º Fórum Nacional de Arte Espírita”, promovido pela Associação Brasileira
de Artistas Espíritas (Abrarte), com o apoio da Federação Espírita do Piauí
(FEPI), o neano Gustavo Henrique Oliveira estará em Brasília onde vai se
realizar a “1ª Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas (Conbraje)”,
promovida pela Federação Espírita Brasileira.
O Fórum é um evento concebido pelo próprio NEA e que foi determinante na
construção do movimento artístico espírita nacional e da fundação da Abrarte.
Será realizado no Colégio Estadual Zacarias de Gois – Liceu Piauiense, na
Praça Landri Sales, 1125, no centro de Teresina, e reunirá artistas e integrantes
de grupos espíritas de arte de várias cidades e estados brasileiros, com o
objetivo de integração, fortalecimento e aperfeiçoamento dos trabalhos
realizados, através da troca de experiências, num ambiente de fraternidade e
união. Neste ano, o tema será “O artista espírita: seu papel para um mundo
melhor”.
A programação contempla oficinas, seminários, salas de compartilhamento,
apresentações, palestras, debates, além da assembleia geral de associados com
eleição da nova diretoria e conselhos doutrinário e fiscal da Abrarte. Durante
o evento, Rogério Silva receberá a Moção Abrarte 2019. A caravana de Santa
Catarina se completa com mais quatro participantes de Blumenau: Artêmio
Meireles, Dilva Zeferino, Marcos Tullio e Rosângela Mafra.

Já a Conbraje é organizada pela área nacional de infância e juventude do CFN/FEB e pelas representações
da área nas federativas estaduais. Será sediada pela Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF) e terá
por tema central “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração”. O evento acontece na Escola de
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAP), na SGAS I St. de Grandes Áreas Sul, 907, Asa Sul,
Brasília. O objetivo é a integração de jovens, evangelizadores e coordenadores de juventudes espíritas de
todo o país, promovendo a união, o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita, com foco no
Evangelho de Jesus e nos ensinos codificados por Allan Kardec, contribuindo para o processo de
autoaperfeiçoamento e de ação na seara espírita e na sociedade. Além de Gustavo, também participarão da
Conbraje mais 34 pessoas do Estado, entre jovens e coordenadores de DIJ de casas espíritas e dos órgãos
federativos.
EVENTO CULTURAL

Edição de junho do CiNEmA é cancelada
Por motivo de agenda de integrantes do NEA, em função da participação no Fórum Nacional de Arte
Espírita, em Teresina, da Conbraje (Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas), em Brasília, e
problemas familiares que ocasionaram a viagem de alguns neanos, o projeto “CiNEmA”, que seria realizado
neste sábado (29), teve que ser cancelado. A próxima edição do evento será no dia 31 de agosto.
ESTREIA

Grupo de Música apresenta-se na SEOVE
O novo Grupo de Música do NEA fará sua estreia no próximo dia 6 de julho,
sábado, às 19 horas, durante o “2º Encontro Musical”, promovido pelo Coral
Vozes da Seove. O evento vai se realizar na Sociedade Espírita Obreiros da
Vida Eterna (Seove), na Av. Pequeno Príncipe, 721, no Campeche. Além do
NEA, haverá a participação das duplas Cabral & Carara, Sueli Ramos & Bia
Rodrigues, Neko Visentini e Ana Paula e do próprio Coral Vozes da Seove. O
ingresso custa R$ 10,00 mais um quilo de alimento não perecível e será
revertido para as obras assistenciais da Seove.
ESTUDO

Relatando sobre o Fórum
Neste domingo, a programação de estudo reservou o espaço para o relato do “16º Fórum Nacional de Arte
Espírita”, de Teresina. A atividade será coordenada por Rogério Silva. A reunião inicia às 15 horas.

