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Hoje (24) – 19h30: palestra de Marco Cesar Krüger com o tema “Orai e vigiai”,
no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste sábado (27) – 18h00: CiNEmA, com exibição do filme “Passageiros” e
debate com Gabriel Nunes, no TAQ.

Em Agosto
24 – Apresentação da palestra “Céu e Inferno” no Centro Espírita Porta da Esperança, em Imbituba (16h00),
e no Centro Espírita Osvaldo Melo, em Garopaba (20h00).

CULTURA

Neste sábado tem cine-debate com
o filme Passageiros
Após um acidente aéreo, a psicóloga Claire Summers (Anne
Hathaway) é convocada para dar apoio psicológico aos cinco
sobreviventes. Dando início ao tratamento, Claire encontra
resistência num deles: Eric (Patrick Wilson), que se nega a ser
ajudado e insiste num relacionamento amoroso com a psicóloga.
Claire vai então colhendo depoimentos que contradizem a versão
oficial da companhia aérea. Além disso, ela percebe que os
encontros são acompanhados de perto por alguns desconhecidos.
Assim que um dos passageiros confirma ter havido uma
explosão a bordo, ela tenta descobrir o que aconteceu. Os
sobreviventes, porém, começam a desaparecer um a um, e Claire
suspeita que a companhia aérea pode ser a responsável.
Este é o enredo de “Passageiros”, um filme de suspense dirigido
por Rodrigo Garcia, que será exibido neste sábado, às 18 horas,
no Teatro Altina Quadros, no projeto “CiNEmA”. Após a
exibição ocorrerá um debate conduzido pelo presidente do NEA,
Gabriel Nunes. A entrada é franca, mas haverá venda de pipoca
e refrigerante/suco.
O “CiNEmA” é um evento que faz parte da programação cultural realizada pelo NEA nos últimos sábados
de cada mês, intercalado com o “EncontrAr-te”. O objetivo é discutir a temática da produção
cinematográfica com base nos princípios da Doutrina Espírita.

FAXINA

Neanos reúnem-se em mutirão
Foi realizado no último domingo (21) um grande mutirão
de limpeza em nossa sede, não apenas na área das salas,
armários, banheiros e cozinha quanto no Teatro Altina
Quadros e nas áreas externas. Agradecemos a todos os
neanos que, voluntariamente, se dedicaram ao trabalho,
deixando nossa sede limpa, cheirosa e organizada.

PALESTRA

Céu e Inferno em Imbituba e Garopaba
O NEA foi novamente convidado pelos centros espíritas Porta da Esperança (CEPE), de Imbituba, e
Osvaldo Melo (CEOM), de Garopaba, a fazer apresentação artística durante horário de palestra pública
nessas casas. Será no próximo dia 24 de agosto, sábado, às 16 horas, no CEPE, e às 20 horas no CEOM. O
trabalho a ser apresentado é a palestra cênico-musical “Céu e Inferno.

ESTUDO

Os desafios do artista espírita
Conforme programado pela coordenação de estudos, neste domingo, 28, a reunião é reservada ao estudo da
arte espírita. O presidente do NEA, Gabriel Nunes, desenvolverá o tema “Os desafios do artista espírita”.
A reunião inicia às 15 horas.

TEATRO

NEA visita grupo de teatro da Seove
O neanos integrantes do grupo de teatro visitarão nesta sexta-feira, às 20
horas, o grupo de teatro da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, no
Campeche. O objetivo é não apenas divulgar a realização do “8º Festival de
Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef)”, convidando os companheiros da
instituição a participarem do evento, como também a integração entre os
dois grupos. O ponto de encontro para a saída será no NEA, às 18h45.
Com relação ainda à divulgação do Fetef, duas visitas que estavam
programadas para ocorrerem na semana passada foram reagendadas para
amanhã, às 19 horas, no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, e
para este sábado, 27, às 10h30 da manhã, na Instituição Espírita Casa do
Caminho, nos Ingleses.
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).

A Caridade
É preciso atenção!
Uma enxada enferruja sem uso,
E sem amor, se enferruja o coração.
Muitas vezes tive orgulho,
Me prendendo no meu ego,
E a urgência da mudança fazendo barulho.
Me reparo no caminho, e sozinho não consigo,
Me inspiro nos amigos que tenho comigo.
A qualidade do trabalho importa sim, sou ferramenta,
E para o bem coletivo, preciso do cultivo em mim.
Compreender que falhamos e tentar ser melhor,
Como o samaritano, desapegando dos preconceitos para algo maior.
Cultivar a caridade, como a caravana da fraternidade
Que sem esperar, fazia, com muito zelo e bondade.
Tenho essa capacidade, e cada um em seus corações,
A vida é uma constante mudança, é feita de ligações.
Temos defeitos e virtudes, aprender a conviver é o ponto,
Trabalhar e aprender para um dia nos tornar anjos.
Respeitar cada passo, cada pé que um caminho traçou,
Valorizar cada abraço, cada laço, que o tempo formou.
Uma vez ouvi que a caridade é a união das virtudes,
Transcende as áreas de atuação e faz com que a gente mude.
Benevolência com todos os seres, e indulgência com os defeitos.
Se somos amantes dos saberes, a base da convivência é o respeito.
Usar por onde for o amor como conceito!
Começa no peito, tem várias formas de ser feito,
E causa um efeito contagiante, causa cura de preconceitos,
E mesmo com defeitos, vamos um pouco mais avante.
Estamos em coletivo, e talvez estar vivo seja aprender a amar,
A empatia causa a harmonia que ajuda a nos relacionar.
Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir,
Se doar e encontrar a força para evoluir,
Compartilhar, amar e servir.
Gustavo Oliveira

