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Hoje (14) – 19h30: palestra de Rogério Silva com o tema “Bemaventurados os aflitos”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
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”, com o Grupo de Teatro da Sociedade Espírita
Obreiros da Vida Eterna (Seove).

FETEF

Inscrições de peças terminam
neste domingo
As inscrições de peças para o “8º Festival de Teatro
Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)” terminam
neste domingo, dia 18. 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 sextafeira 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 sábado da próxima semana, dia 24, 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.
PELO INSTAGRAM

Estudo transmitido pela internet
A reunião de estudos, neste domingo, será transmitida pelo Instagram do NEA
(@neartes_nea), a partir das 15 horas. Em virtude da não realização do estudo
no domingo passado, por causa do dia dos pais, o tema que seria desenvolvido
vai ser estudado neste domingo. Seguindo a programação do ESDE, o tema é
a comunicabilidade dos espíritos. Somos influenciados pelos espíritos em
nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que possamos imaginar.
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.

EVENTO

Grupo de Teatro da Seove
é o convidado do próximo
‘EncontrAr-te’
No próximo dia 31 de agosto vai acontecer mais uma edição do
“EncontrAr-te”. Desta vez, o convidado será o Grupo de Teatro da
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove), que vai apresentar
a palestra teatralizada “Reflexões sobre Deus dentro de nossa renovação
íntima”. O evento acontece no Teatro Altina Quadros, às 18 horas. Após
a apresentação, como sempre acontece, haverá um coquetel de
confraternização. A entrada é franca.

3ª SEMANA NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA

Várias cidades catarinenses
aderem ao evento
A Associação Brasileira de Artistas Espiritas (Abrarte) realizará no período de 21 a 29
de setembro, a 3ª Semana Nacional de Arte Espírita. O evento ocorrerá em várias cidades
brasileiras e tem por objetivo promover uma grande divulgação, à sociedade em geral,
dos trabalhos desenvolvidos pelo movimento artístico espírita brasileiro, despertar a
sociedade em geral para a existência de um movimento artístico espírita de qualidade, e
promover o congraçamento de todos os artistas espíritas brasileiros compromissados
com a causa espírita. Em Santa Catarina, a Semana Nacional da Arte Espírita será realizada em Florianópolis, São
José, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Timbó, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí, Navegantes, Balneário
Piçarras, Penha e Joinville.

ANIVERSÁRIO

Seede completa 29 anos
Com alegria registramos hoje o aniversário da Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), parceira do NEA
em tantos eventos e apresentações. Fundada em 14 de agosto de 1990, a Seede desenvolve trabalhos de
assistência social e educacional voltados a pessoas e famílias carentes, atingindo crianças, jovens e adultos.
Mantém o Centro Espírita Médico dos Pobres e o Centro de Tratamento, Recuperação, Educação e Vivência
Integral (CETREVI). É reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal. Em sua sede, no
bairro Monte Verde, já se realizaram diversas edições do Fetef, do Concerto Espírita da Primavera, o 10º
Fórum Nacional de Arte Espírita, da Abrarte, em 2013, e a 4ª Mostra Nacional de Arte Espírita, no ano
passado. A todos os amigos desta querida instituição, nosso fraternal abraço e o desejo de que Jesus e o Dr.
Bezerra de Menezes continuem inspirando seus ideais no bem.

