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Hoje (28) – 19h30: palestra de Marcelino Falcão com o tema “Os
milagres na visão espirita”, no Teatro Altina Quadros (TAQ); 20h00:
apresentação da palestra “Céu e Inferno” na Sociedade Catarinense de
Estudos Espíritas, no Parque São Jorge.
Neste sábado (31) – 18h: “EncontrAr-te”, com o Grupo de Teatro da
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove).

EVENTO

Neste sábado tem EncontrAr-te,
com o Teatro da Seove
Será realizada neste sábado, 31, às 18 horas, no Teatro Altina Quadros,
mais uma edição do projeto “EncontrAr-te”. O convidado dessa vez é o
Grupo de Teatro da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove),
do Campeche, que vai apresentar a palestra teatralizada “Reflexões sobre
Deus dentro de nossa renovação íntima”. Após o evento, como sempre
acontece, haverá um pequeno coquetel de confraternização. A entrada é
gratuita.
O projeto “EncontrAr-te” é um evento bimestral, realizado aos sábados,
com o objetivo de proporcionar um espaço para que artistas e grupos
espíritas de arte possam apresentar-se e mostrar seus trabalhos. O evento
busca com isso, fortalecer o movimento espírita artístico em nossa cidade
e Estado.

PALESTRA

Céu e Inferno na SCEE
O NEA apresenta hoje à noite, às 20 horas, a palestra cênico-musical “Céu e Inferno” na Sociedade
Catarinense de Estudos Espíritas, na Rua R. Itapeva, 83, no Parque São Jorge. Mesmo assim, a palestra
doutrinária no NEA, às 19h30, ocorrerá normalmente, sob a coordenação de nossos amigos Maria Inês
Guitti e Luís Bastos.

ESTUDO

Planejamento reencarnatório
O tema da reunião de estudos deste domingo, conforme
programação anual, é sobre a Reencarnação. Uma prévia do
assunto foi vista no dia 4 de agosto último, com o documentário
da Discovery sobre o tema. Agora será tratado sobre o
planejamento reencarnatório e a união da alma ao corpo. Para
ilustrar, será visto o caso Segismundo, relatado por André Luiz,
no livro “Missionários da Luz”. A reunião será transmitida pelo
Instagram do NEA (@neartes_nea), a partir das 15 horas.

PELO SUL

Imbituba e Garopaba se emocionam
com palestra cênico-musical do NEA
O NEA fez duas apresentações da palestra cênico-musical “Céu e Inferno” no último sábado (24). A
primeira foi à tarde, às 16 horas, no Grupo Espírita Porta da Esperança, em Imbituba, e a segunda, à noite,
às 20 horas, no Centro Espírita Osvaldo Melo, em Garopaba. A caravana neana foi formada pelo elenco da
palestra (Gabriel Nunes, Gustavo Henrique, Luísa Angelina, Luiza Nunes e Rogério Silva) e também por
Susana Frescura, Davi Guilhon, Maria Ines Guitti e Maria Eduarda Cruz.
Nas duas cidades, o público se emocionou com o trabalho. Em Garopaba, a casa ficou superlotada, com
pessoas assistindo em pé, nos corredores laterais, e no hall de entrada. Queremos agradecer a hospitalidade
dos irmãos das duas instituições, que nos receberam com muito carinho, inclusive oferecendo um saboroso
lanche (à tarde) e pizza (à noite). Foi a terceira vez que o NEA fez 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.

APRESENTAÇÕES E EVENTOS

Uma maratona de atividades
Nos próximos dois meses, o NEA terá uma verdadeira maratona de apresentações, eventos e atividades.
Começa neste sábado, 31, às 18 horas, com mais uma edição do “EncontrAr-te”, que terá o grupo de teatro
da Seove. Depois, no dia 15 de setembro (domingo), às 15 horas, teremos a pré-estreia da peça “Le Fantôme
du Musée (O Fantasma do Museu)”, no Teatro Altina Quadros. Esta apresentação é reservada aos neanos
e convidados.
Entre os dias 21 e 29 de setembro, acontecerá em todo o país a “3ª Semana
Nacional de Arte Espírita”, promovida pela Abrarte. Em nossa cidade e
região, o evento é organizado pelo NEA. Na programação local, a Semana
inicia em nosso Teatro, no dia 21 (sábado), às 18 horas, com a vernissage
de Davi Guilhon Nunes e a realização do “CiNEmA”, com exibição do filme
“Amor além da vida”.
Dentro da programação da Semana, o NEA apresentará a palestra cênicomusical “Céu e Inferno” no dia 24 de setembro (terça-feira), no Centro
Espírita Albano Metelo (Seove), e no dia 25 (quarta-feira), no Teatro Altina
Quadros. Também fará a estreia do Grupo de Música, com palestra
musicada no dia 26 (quinta-feira) no Centro Espírita Fé Esperança e
Caridade de Jesus, e da peça infantil “O trem vai partir”, no dia 28 de
setembro (sábado), às 18 horas, em nosso Teatro. A peça tem no elenco Davi
Nunes, Gustavo Henrique, Gabriel Nunes, Luisa Angelina, Luíza Nunes,
Rogério Silva e William Rafael. A Semana encerra com o “Sarau dos
Sentidos”, reunindo todos os artistas participantes no domingo, 29, a partir das 17 horas no NEA. Todas as
atividades da “Semana Nacional de Arte Espírita” têm entrada franca.
Após a Semana da Arte, o Grupo de Teatro do NEA vai estrear a comédia
“Le Fantôme du Musée (O Fantasma do Museu)” no dia 6 de outubro, às 19
horas, no Teatro Álvaro de Carvalho, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$
10 (meia). A peça tem no elenco Gabriel Nunes, Isaac Nunes e Rogério
Silva. Esta apresentação será uma prévia do “8º Festival de Teatro Espírita
de Florianópolis (Fetef 2019)”, que se realizará entre os dias 18 e 20 de
outubro. Promovido pelo NEA em conjunto com a Seara Espírita Entreposto
da Fé (Seede), mais uma vez parceira do projeto, o Fetef 2019 terá, além
das apresentações teatrais abertas ao público
em geral, oficinas técnicas, rodas de
conversa e atividades de integração para os
participantes inscritos. As inscrições para
participar do evento, que será realizado na
Seede, no Monte Verde, ainda estão abertas
ao custo de R$ 100,00 por pessoa e dá direito
à hospedagem e alimentação durante o
período da noite de sexta-feira até o almoço de domingo. O regulamento do
Fetef e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA
(www.neartes.org.br).
Como se vê, trabalho é o que não falta nos próximos dois meses. Esperamos
contar com a colaboração de todos os neanos na realização das atividades.
Acompanhe as informações sobre toda essa programação em nosso site e
também em nossas redes sociais: Facebook (fb/neartes), Instagram
(@neartes_nea) e por meio do aplicativo WhatsApp (48) 99617-0169.

O amor
O amor é chama que não apaga.
Nem na gaveta ou num pote se guarda,
Sem noção do quanto abrange, mais que a terra e sua água.
O amor vaga por aí e atinge sem pedir, sem ferir,
Existe num semblante triste de saudade,
Ou na alegria expressada com verdade.
Uma energia que cria carinho, que conforta como ninho
E encanta como poesia na essência, dando norte ao caminho.
Não te deixa sozinho e causa impacto que transforma,
Que une e gira a roda, que não falta, transborda.
Está na dor do crescimento e no momento em que crescemos,
Mostrando uma vida mais plena.
Está no calor da mãe, quando nascemos
E na Paz depois de um poema.
Gustavo Henrique

FOTO-MONTAGEM

Flagrante na cozinha!!!...

Parabéns ao nosso amigo poeta, ator, clown e palhaço da alegria Gustavo, por seu aniversário hoje!

