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Hoje (31) – 19h30: palestra de Ilo Ricardo Matos com o tema
“Obsessão e desobsessão”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).

Em Agosto
13 – 19h15: Reunião da diretoria.
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).

FETEF

Últimos dias para inscrição de peças
Faltam duas semanas e meia para o encerramento das inscrições de peças
para o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)”. O
prazo termina no dia 18 de agosto. Já as inscrições para participar do
evento encerram em 15 de setembro. Promovido pelo NEA em conjunto
com a Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), mais uma vez parceira do
projeto, o Fetef será realizado de 18 a 20 de outubro, na Seede, no Monte
Verde, e terá, além das apresentações teatrais abertas ao público em
geral, oficinas técnicas, rodas de conversa e atividades de integração
voltados aos participantes inscritos.
O valor da inscrição é de R$ 100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem
e alimentação durante a realização do evento, no período da noite de
sexta-feira ao almoço de domingo. Além deste período, em regime de
internato para os grupos e participantes inscritos, a coordenação geral do
evento pretende desenvolver uma programação extra, com apresentações
teatrais nos dias 16 e 17 de outubro, no Teatro Altina Quadros (NEA), na
própria Seede, para as crianças do projeto social desenvolvido por esta
entidade, e também nas ruas de Florianópolis.
Outra atividade relacionada ao evento é uma apresentação da nova peça do NEA, “Le fantôme du Musée
(O fantasma do Museu)”, no Teatro Álvaro de Carvalho, no dia 6 de outubro (domingo), às 19 horas.
O regulamento do Fetef e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA (www.neartes.org.br).
Mais informações, além do site, podem ser obtidas em nossas redes sociais: Facebook (fb/neartes),
Instagram (@neartes_nea) e por meio do aplicativo WhatsApp (48) 99617-0169. O Fetef 2019 tem o apoio
institucional da Federação Espírita Catarinense (FEC), da 1ª União Regional Espírita (1ª URE) e da
Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

PALESTRA

Céu e Inferno em Imbituba e Garopaba
No próximo dia 24 de agosto, sábado, o NEA vai apresentar a palestra cênico-musical “Céu e Inferno” às
16 horas no Centro Espírita Porta da Esperança, na Rua Lourival Ramos, 434, Bairro Sagrada Família, em
Imbituba, e às 20 horas no Centro Espírita Osvaldo Melo, na Rua Osvaldo Melo, nº 100, em Garopaba.
Será a terceira vez que o NEA faz turnê por essas duas casas do Sul do Estado, onde já apresentou “A
incrível história da mediunidade”, em junho de 2015, e “Laços de Família” em agosto de 2016.
REGISTRO 1

Neanos visitam grupo de teatro da Seove
O Grupo de Teatro da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove) será a atração da próxima edição
do “EncontrAr-te”, no dia 31 de agosto, às 18 horas, no Teatro Altina Quadros. O convite foi formulado
pelo NEA e aceito pelo grupo, na última sexta-feira, 26, durante a visita que os neanos fizeram à Seove, no
Campeche, para divulgar o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef)”. A comitiva neana,
formada por Gabriel Nunes, Luís Bastos, Luíza Nunes e Rogério Silva, visitou a Seove no horário da
reunião do grupo de teatro, que fazia o último ensaio de sua nova peça, cuja estreia ocorreu no dia seguinte.
REGISTRO 2

Palestra musical em Barreiros
Ontem (30) à noite, os neanos Rogério Silva, Gabriel Nunes, Luíza
Nunes e Arthur Pickcius apresentaram uma palestra musical com o tema
“O chamado do Cristo”, na Casa Espírita Amor e Caridade de Jesus, em
Barreiros. A palestra abordou a grandeza da mensagem cristã e do
chamado que o Mestre tem feito a todos nós para o verdadeiro Reino de
Deus, ilustradas pela história de dois personagens do Evangelho: Joana
de Cusa e o apóstolo Pedro. Durante a exposição foram interpretadas as
canções “Chamado”, de Marielza Tiscate, “Quando penso em Jesus”, de
Willi de Barros”, e “Mar da Vida”, de Allan Filho.
ESTUDO

Documentário sobre reencarnação
Neste domingo, a programação de estudos do NEA reservou o horário para a exibição de um vídeo. Será
apresentado o documentário “Histórias de vidas passadas”, da Discovery Channel. A reunião inicia às 15
horas.

