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Hoje (4) – 19h30: palestra de Rosemari Kodama com o tema “Lei de
Sociedade”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (8) – 15h: Reunião ampliada da diretoria.
16 – 19h45: pré-estreia da peça “Le Fantôme du Musée (O Fantasma do
Museu), no Teatro Altina Quadros.
21 a 29 – 3ª Semana Nacional de Arte Espírita.

ENCONTRAR-TE

Grupo de Teatro da Seove
apresenta-se no NEA
“Reflexões sobre Deus dentro de nossa renovação íntima”. Este
foi o tema abordado pelo Grupo de Teatro da Sociedade Espírita
Obreiros da Vida Eterna (Seove) e que foi apresentado no Teatro
Altina Quadros, do NEA, no último sábado, 31 de agosto, em mais
uma edição do projeto “EncontrAr-te”. O trabalho teve o formato
de uma palestra teatralizada, com um momento inicial expositivo,
em que o narrador abordou o tema da reforma íntima por meio de
exemplos de sua vida. Ao relembrar sua própria experiência, as
lembranças foram encenadas no palco.
Após a apresentação, o coordenador do Núcleo Espírita Albano
Metelo (unidade doutrinária da Seove), Esaú Bittencourt, contou
um pouco da história dos trabalhos artísticos desenvolvidos pela
instituição, que tem não apenas o grupo de teatro como também o
Coral Vozes da Seove.
Terminado o evento, como sempre acontece, houve um pequeno coquetel
de confraternização.
O projeto “EncontrAr-te”
é um evento bimestral, realizado no último sábado de meses pares,
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.

SECRETARIA

Neste domingo tem reunião de diretoria
aberta à participação dos neanos
Conforme definido no início do ano pela atual gestão, de três em três
meses as reuniões de diretoria são abertas à participação dos neanos.
Assim sendo, cumprindo a programação estabelecida, neste domingo,
às 15 horas, ocorrerá a terceira reunião ampliada da diretoria do ano,
para a qual estão convidados todos os participantes do NEA (dos grupos
de teatro de domingo e segunda-feira, do grupo de dança, do grupo de
música e das palestras públicas). O objetivo é que os neanos tomem
conhecimento da estrutura e dos encaminhamentos da administração,
oportunizando maior comprometimento com a instituição. Em função da reunião, o grupo de estudos foi
suspenso neste domingo e será retomado na próxima semana.

TEATRO

Na reta final para novas estreias
A pré-estreia da peça “Le Fantôme du Musée (O Fantasma do Museu)” foi adiada para o dia 16 de setembro,
segunda-feira, às 19h45, no Teatro Altina Quadros. Esta apresentação é exclusiva para os neanos e alguns
convidados. A estreia ao público em geral não mudou e continua no dia 6 de outubro, às 19 horas, no Teatro
Álvaro de Carvalho. Já a estreia do espetáculo infantil “O trem vai partir!” ocorrerá no dia 28 de setembro,
às 18 horas, no Teatro Altina Quadros, e integrará a programação local da “3ª Semana Nacional de Arte
Espírita”.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos o aniversariante de hoje: Maico Guibson. E no último domingo (dia 1º)
foi nosso amigo Luis Bastos que completou mais uma volta ao redor do Sol. A eles,
nossos votos de felicidades.

