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Hoje (10) – 19h30: Palestra de Daniel Nappi com o tema “Progressão dos Espíritos”,
no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste sábado (13) – 09h00: Reunião da Diretoria; 16h00: confraternização dos
neanos, na sede do NEA.
(27) – 18h00: “CiNEmA”, com o filme “Passageiros”, no TAQ.

EVENTOS

Programação cultural do NEA é
alterada e neste mês haverá o CiNEmA
A programação cultural realizada pelo NEA nos últimos sábados de cada mês
sofreu uma alteração. Como não houve o evento “CiNEmA” no mês de junho,
em função do “Fórum Nacional de Arte Espírita”, em Teresina, esta atividade será
realizada no próximo dia 27 de julho, às 18 horas. Estará em cartaz o filme
“Passageiros” e o debate será conduzido pelo presidente do NEA, Gabriel Nunes.
O “EncontrAr-te” que estava programado para se realizar nesse dia foi transferido
para o dia 31 de agosto. E em setembro, os dois eventos acontecerão
conjuntamente durante a “3ª Semana Nacional de Arte Espírita”. A partir de
outubro, a programação continua com o “EncontrAr-te” no dia 26, seguida do
CiNEmA no dia 30 de novembro e encerrando com o “EncontrAr-te - Especial
de Natal” no dia 21 de dezembro. Como se pode observar, as datas continuam as
mesmas, apenas os eventos trocaram de meses.
NA SEOVE

Estreia do Grupo de Música é adiada
Infelizmente, o Grupo de Música do NEA não conseguiu apresentar-se na Sociedade Espírita Obreiros da
Vida Eterna (Seove), no último sábado, durante o “2º Encontro Musical”, por causa do congestionamento
no trânsito para o sul da ilha em função da maré alta que invadiu a pista da SC-405. O grupo enfrentou uma
fila de mais de uma hora para chegar ao início da parte alagada e depois esperou mais 30 minutos para ver
se a maré baixava, porém, não foi possível continuar viagem em função do adiantado da hora, o que gerou
muita frustração entre os membros do grupo. Agradecemos profundamente à organização do evento, na
pessoa da amiga Daisy Feller, que atrasou o início do Encontro e alterou a ordem dos grupos, para
possibilitar a participação do NEA. Uma nova data está sendo marcada para que o Grupo de Música possa
apresentar-se naquela instituição. É uma forma de retribuir o carinho que sempre recebemos do Coral Vozes
da Seove, assíduo participante do “Concerto Espírita da Primavera” promovido pelo NEA.

SECRETARIA

Reunião da diretoria é neste sábado
A secretaria informa que neste sábado, 13, às 9 horas da manhã, ocorrerá a reunião de Diretoria do NEA.
A pauta da reunião será encaminhada por Whatsapp aos membros da diretoria.
ESTUDO

Conhecendo o perispírito
A reunião de estudo deste domingo, seguindo a programação do ESDE, será sobre o Perispírito.
“Envolvendo o gérmen de um fruto, há o perisperma; do mesmo modo, uma substância que, por
comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao Espírito propriamente dito” (Allan Kardec,
O livro dos espíritos, questão 93). A reunião inicia às 15 horas.

TEATRO

Divulgação do Fetef se intensifica
A diretoria do NEA está intensificando a divulgação do “8º Festival de Teatro
Espírita de Florianópolis (Fetef)”, seja por visitas a diversas casas espíritas da
cidade, seja pelas mídias sociais, por meio de vídeos de curta duração. As visitas
estão programadas para ocorrer a partir desta semana, oportunidade em que os
neanos entregarão cartazes e explicarão detalhes do evento. A programação
começa nesta sexta-feira (12), às 18h30, no Centro Espírita Juvêncio de Araújo
Figueiredo, no bairro José Mendes. Depois, no dia seguinte (sábado, às 10 horas
da manhã), no Centro Espirita União Fraterna, na Vargem Grande. As visitas prosseguem na Casa Espírita Frederico
José Rolla, no Saco dos Limões (no dia 16 de julho, às 19h30), na Instituição Espírita Casa do Caminho, nos Ingleses
(19/7, às 20 horas), no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo (20/7, às 19h30) e na Sociedade Espírita
Obreiros da Vida Eterna, no Campeche (dia 26/7, às 20 horas).
A outra forma de divulgação do Fetef são as postagens de vídeos de curta duração nas mídias sociais (Facebook,
Instagram e WhatsApp). O próximo filmete, a ser divulgado em breve, foi produzido por William Rafael e tem a
participação de Gabriel Nunes, que interpreta a apresentadora de talk show “MarinNEA”, e Gustavo Henrique, de
volta no papel de “Mister Q” (foto), uma peça cômica que simula um programa de entrevistas.
O Fetef vai ocorrer de 18 a 20 de outubro, na Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede). As inscrições continuam
abertas e podem ser feitas no site do NEA (www.neartes.org.br).

SOCIAIS

Confraternização integra os neanos
Acontecerá neste sábado, a partir das 16 horas, na sede do NEA, um encontro de confraternização entre os neanos de
todas as atividades da instituição. Convidamos a todos para que compareçam e levem algo para comer e beber.

