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Hoje (7) – 19h30: palestra de Wlademir Rodrigues (CEUF) com o tema
“Lei de Destruição”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
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).
31 – 18h: “EncontrAr-te”.

NOVA FASE

NEA reativa grupo de dança
A partir deste domingo, 11, às 13 horas, o grupo de dança do NEA
retoma seu trabalho. Criado oficialmente em janeiro de 2015, o grupo
interrompeu suas atividades em novembro do ano passado. Agora,
recomeça com a participação de Luíza Nunes e Gustavo Henrique. Mas
o grupo está aberto a novos integrantes. Interessados podem contatar
com o NEA pelo telefone e WhatsApp (48) 99617-0169.
A atividade de dança está presente no NEA desde sua fundação, em
1988, com a criação de um setor específico que, juntamente com o grupo
de teatro, vinculava-se ao então Departamento de Artes Cênicas. Na
época, o setor não conseguiu estabelecer uma rotina semanal de ensaios,
de forma que não se pode falar propriamente em um grupo formal de
dança. Apesar disso, várias apresentações de dança foram realizadas,
seja inseridas em trabalhos teatrais, como nas peças “Evolução para o
Terceiro Milênio” (1988), “Fragmentos” (1992) e “Triângulo” (1997),
na palestra artística “Deus, a causa primária” (1995) e no esquete
“Duelo” (1996), ou em forma de coreografias próprias, como as
apresentadas na “2ª Mostra Espírita de Artes – Mespirarte” (1991), e na
opereta “NEA Quinze Anos” (2003). A partir da participação de três
integrantes do NEA (Vivian Françosi, Maico Guibson e Camila Paim)
na “1ª Mostra Nacional de Dança Espírita”, em Vitória, em novembro
de 2012, o trabalho foi retomado, culminando na criação oficial do
grupo em janeiro de 2015.
A reativação da área de dança, assim como da área musical do NEA, é
uma ação definida pela diretoria para atender a uma das diretrizes do
planejamento estratégico realizado no início deste ano, para aumentar a
quantidade de participantes na instituição.

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.
ESTUDO

Comunicabilidade dos Espíritos
O tema da reunião de estudo deste domingo, seguindo a programação do ESDE, será
sobre a comunicabilidade dos espíritos. Somos influenciados pelos espíritos em
nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que possamos imaginar
(Questão 459 de O livro dos espíritos). Mas como se dá essa influência? Somos alvo
não só da atenção de Benfeitores e Amigos Espirituais — incluindo entre eles os
parentes e amigos desta e de outras reencarnações, os quais, vencendo o túmulo,
desejam prosseguir auxiliando-nos — como também daqueles outros a quem
prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores existências, e que nos
procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. A reunião será coordenada por Rogério Silva e
inicia às 15 horas.
REGISTRO

Site da FEB divulga o Fetef
Na última sexta-feira, dia 2, o site da Federação Espírita Brasileira divulgou o “8º Festival de Teatro Espírita
de Florianópolis”. A notícia ficou em destaque até ontem. Para acessar, clique aqui.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos, com atraso, que no dia 28 de julho último, nossa amiga Bianca Zucchi
Hermes, do Conselho Fiscal, completou mais um aniversário. E na quinta-feira
passada, dia 1º de agosto, foi nossa amiga Renata Amorim Cabral que completou
mais uma volta ao redor do sol. A elas, nossos votos de felicidades.

