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Hoje (26): 19h30: Palestra de Maria Inês Cano Guitti com o tema “Pai
Nosso”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste fim de semana (28, 29 e 30) – “19º Encontro de Jovens Espíritos
- Enjoe”, na Seede, Monte Verde.

Em julho:
6 – 19h00: “2º Encontro Musical”, na Seove, no Campeche.
9 – 19h15: Reunião da Diretoria

EM TERESINA

A arte espírita
e o despertar
da consciência
No último final de semana, de 20 a 22 de junho, o
vice-presidente do NEA, Rogério Silva, esteve
presente no “16º Fórum Nacional de Arte Espírita”,
realizado em Teresina, capital do Piauí. Durante o evento, Rogério recebeu a Moção Abrarte 2019 e foi
eleito membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte) para o período
julho/2019 a junho 2021. Promovido pela Abrarte com apoio da Federação Espírita do Piauí (FEPI), o
Fórum – concebido pelo NEA e que foi determinante na construção do movimento artístico espírita nacional
– foi realizado no Colégio Estadual Zacarias de Gois (Liceu Piauiense) e reuniu 121 participantes, entre
artistas espíritas e trabalhadores, de 13 unidades federativas. A caravana de Santa Catarina contou ainda
com a participação de Artêmio Meireles, Dilva Zeferino, Marcos Tullio e Rosângela Mafra, de Blumenau.
Pela primeira vez na história dos Fóruns, a Federação Espírita Brasileira (FEB) se fez representar no evento.
Seu presidente, Jorge Godinho, visitou o encontro sexta-feira à tarde, juntamente com presidentes de outras
federativas estaduais: Cristina Maria de Sousa Miranda (Piauí), Andre Peixinho (Bahia) e Osmir Freira
(Maranhão). O Fórum também contou com a participação de Sergio Luis Lopes, médico de Pelotas/RS, que
fez brilhante palestra sobre a arte de contar parábolas, usando como referência os ensinos de Jesus. Sérgio
estava na capital piauiense em virtude do Congresso da Associação Médico-Espírita do Brasil, que se
realizou no mesmo período, também em Teresina.
O tema do Fórum, neste ano, foi “A Arte Espirita e o despertar da consciência”. Durante três dias, os
forenses conviveram num ambiente de fraternidade e aprendizado. A programação contemplou salas de

compartilhamentos (que trataram de dança, música, audiovisual, teatro, literatura e artes visuais),
seminários de linguagens artísticas, apresentações, palestras, além da assembleia geral de associados da
Abrarte, oportunidade em que foi eleita a nova administração da instituição. A nova diretoria tem Anderson
Daltro (SP) como presidente, Guana Quelemes (PI) como vice-presidente, Marcelo de Aquino (RN), 1º
secretário, Márcia Albuquerque (RS), 2ª secretária, Ângela Silva (SP), 1ª tesoureira, e Vitória de Lucena
(SP), como 2ª tesoureira. Os novos membros do Conselho Doutrinário são Adelquis Stanley (PI), Glaucio
Cardoso (RJ), Júlio Nunes (SP), João Vidal (ES) e Mayara Cruz (MA). E no Conselho Fiscal, além de
Rogério (SC), foram eleitos Clayton Prado (SP) e Cláudio Marquetto (PR).
A décima sétima edição do Fórum, no ano que vem, será realizada conjuntamente com o “3º Encontro
Nacional de Arte Espírita (Enarte)”, em Brasília. E em 2021, o evento será sediado no Rio de Janeiro.
CONBRAJE

Brasília recebe jovens
espíritas de todo o país
O coordenador-adjunto do grupo de estudos do NEA, Gustavo
Henrique, participou da “1ª Confraternização Brasileira de Juventudes
Espíritas (Conbraje)”, promovida pela Federação Espírita Brasileira
(FEB), em Brasília, também neste fim de semana. Mais de 800
participantes entre jovens, evangelizadores, coordenadores de
juventude espírita, organizadores, trabalhadores voluntários e
visitantes estiveram presentes no evento, que teve por tema central
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração”. A programação da
Conbraje incluiu estudos, oficinas, música, integração e a construção
coletiva de ideias e ações para a dinamização dos espaços de ação jovem nos estados, de modo integrado
com as coordenações estaduais. No sábado, 22, os jovens visitaram a sede da Federação Espírita Brasileira,
onde desenvolveram atividades diversas e assistiram à palestra do vice-presidente da FEB, Cirne Ferreira
de Araújo, e da diretoria da área de infância e juventude, Miriam Lúcia Herrera Masotti Dusi. Além de
Gustavo, participaram do Conbraje mais 34 pessoas de Santa Catarina, entre jovens e coordenadores de DIJ
de casas espíritas e dos órgão federativos.
DEPOIMENTOS

Uma homenagem a ser ampliada
Durante o 16º Fórum Nacional de Arte Espírita, em Teresina, no último fim de
semana, fui agraciado com a Moção Abrarte 2019. Sinto-me honrado em receber
essa homenagem, com sentimento de profunda gratidão àqueles que me indicaram e
me escolheram. Mas não posso deixar de registrar, como o fiz na entrega da moção,
que este prêmio não deve ser restrito a mim, e sim ampliado a outras pessoas, em
especial, aos integrantes do NEA, que conviveram comigo ao longo de todos esses
anos e que contribuíram para que meu nome tivesse a projeção e o reconhecimento
nacional. Não vou citar nomes, pois não caberiam todos nesse espaço e poderia
cometer o equívoco de esquecer alguém. Mas com certeza, divido essa homenagem
com todos os irmãos que estão atualmente ou que já passaram pelo NEA e deixaram
sua marca. Vocês foram parceiros, amigos, irmãos. Construímos juntos essa querida
instituição e se o trabalho do NEA tem o reconhecimento fora dos limites de nosso
Estado, é porque todos nós, neanos, materializamos juntos nossos projetos. Muito
obrigado a todos.
Rogério Silva

O jovem como protagonista
A Conbraje foi um evento muito intenso e com várias vivências. A partir do tema
central ("Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração!") trabalhamos o estreitar de
laços, até porque, tinham representantes de todos os estados. Trabalhamos também
o jovem como o protagonista, não do amanhã, mas do hoje. Houve oficinas com
diversos temas, como "Força do bem”, “Ações sociais", "Teatro", "Como falar em
público sem desencarnar de medo", "A importância do evangelho no lar",
"Música”, entre outras. A música tema da Conbraje foi composta pelo Maurício
Keller [Grupo Arte Nascente-GAN, Goiânia] e se chama "Deus, Cristo e
Caridade". Visitamos a FEB, ouvimos o seu vice-presidente falar sobre a
importância do jovem no movimento e como esse evento foi um momento
importante para o país. Vimos questões históricas, como o depoimento de uma
moça que estava no 1º Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil [realizado em
1948] e falou sobre Leopoldo Machado. Enfim, foi um grande evento!
Gustavo Henrique

PROGRAMAÇÃO

Atividades do NEA neste domingo são
suspensas em função do 19º Enjoe
Em virtude do “19º Encontro de Jovens Espíritos (Enjoe)”, que se realiza neste
fim de semana, as atividades do NEA deste domingo (30) serão suspensas. O
Enjoe, que acontece na Seara Espírita Entreposto da Fé (SEEDE), na Servidão
Marcelino Gonçalves, 71, no Monte Verde, começa na sexta-feira (28) à noite e
tem previsão de encerramento no domingo, às 17 horas. O tema deste ano é "Vida:
eu escolho você!".O evento é promovido pela SEEDE e organizado pelo
movimento espírita da Grande Florianópolis, envolvendo os departamentos de
Família, Infância e Juventude da 1ª e 14ª UREs. Terá atividades de estudos e
oficinas para crianças, jovens e pais. No sábado, a partir das 20 horas, acontece a
“Noite das Artes”, aberta ao público em geral, com várias apresentações de
música, teatro, poesia e dança, realizadas pelos participantes do evento. Vários
neanos vão participar do evento.

ESTREIA

Grupo de Música apresenta-se na SEOVE
O novo Grupo de Música do NEA fará sua estreia no próximo sábado, dia 6
de julho, 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 Prínicipe, 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

Uma pausa no estudo
Em virtude do Enjoe, que acontece na Seede, neste domingo (30) não teremos a reunião de estudos, que
retorna no domingo seguinte, dia 7.
TEATRO

Novas peças em produção
O Grupo de Teatro do NEA continua na produção de seus dois novos espetáculos. Enquanto o núcleo de
domingo desenvolve uma peça infantil, ainda sem nome definido, o grupo de segunda-feira está trabalhando
a comédia “Le Fantôme du Musée (O Fantasma do Museu)”. A peça infantil aborda o universo da
imaginação e, de forma lúdica retrata a vida no mundo espiritual. Já a comédia se passa num museu de
Paris, no fim do século XIX, retratando o mundo contemporâneo de Kardec. “Le Fantôme du Musée” tem
previsão de pré-estreia no mês de setembro, no Teatro Altina Quadros, para neanos e convidados, e a estreia
propriamente no Teatro Álvaro de Carvalho, no dia 6 de outubro.

A Fé
A fé transporta!
A fé conforta!
Ajudando no caminho e abrindo qualquer porta.
Causa mudança, traz a esperança.
Para sorrir e seguir a rota
De uma forma bela, a fé é aquarela
Dando cor à força nossa.
Estamos em evolução, e a fé é a ação
Para enfrentar qualquer barreira,
Para sair do lugar, tentar melhorar,
E entender que a vida é passageira.
Precisamos da fé para viver,
Na missão somos formigas,
Ter paciência e crer
Que tudo vai florescer,
E ter fé na vida.
Gustavo Henrique

