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Hoje (21) – 19h30: palestra de Gustavo Henrique Oliveira com o tema
“O jovem e o Espiritismo”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste sábado (24): apresentação da palestra “Céu e Inferno” no Grupo
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).

PALESTRA

Neste sábado tem Céu e Inferno
em Imbituba e Garopaba
O NEA tem duas apresentações da palestra cênico-musical “Céu e Inferno” neste sábado (24). Primeiro, às
16 horas, no Grupo Espírita Porta da Esperança, na Rua Lourival Ramos, 434, Bairro Sagrada Família, em
Imbituba, e depois, às 20 horas no Centro Espírita Osvaldo Melo, na Rua Osvaldo Melo, nº 100, em
Garopaba. Os neanos que participam da palestra devem reunir-se às 12h45 no NEA, neste sábado. A hora
prevista para a saída é às 13 horas. É 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.
EVENTO

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.

FETEF

Cinco peças inscritas, mas número
pode chegar a oito
Terminado o prazo no último domingo, cinco peças foram inscritas para
o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)”. No
entanto, em virtude de problemas técnicos ocorridos no sistema, que
impossibilitou a anexação de arquivos, a comissão organizadora está
entrando em contato com mais três grupos que haviam demonstrado
interesse em participar do evento. Assim, o número de peças
participantes pode chegar a oito. As peças inscritas até o momento
foram: “A Fada Oriana” (Grupo Projeção – Seede), “Sorrir e Pensar”
(Cia. GiKlaus – Curitiba); “Le Fantôme du Musée” (Grupo de Teatro
do NEA), “O trem vai partir” (Grupo de Teatro do NEA) e “O homem
poesia” (Teatro Móvel Cornélio Pires).
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.
Mais informações podem ser obtidas no site do NEA (neartes.org.br) e 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).

ESTUDO

Arte e Espiritismo
Seguindo a programação elaborada pela coordenação de estudos, o tema da reunião
neste domingo será “A arte e o Espiritismo”. O que é a arte? Qual seu objetivo? O que
é o belo? A relação entre arte, o belo e a evolução espiritual. Reflexões sobre a arte à
luz da Doutrina Espírita. A reunião, que será transmitida pelo Instagram do NEA
(@neartes_nea), começa às 15 horas e será coordenada por Gustavo Henrique.

