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Hoje (25) – 19h30: apresentação da palestra cênico-musical “Céu e Inferno”,
no Teatro Altina Quadros (TAQ) – programação da 3ª Semana Nacional de
Arte Espírita (SNAE).
Amanhã (26) – apresentação de palestra musicada pelo Grupo de Música do
NEA no CE Fé, Esperança e Caridade de Jesus – programação da 3ª SNAE.
Neste sábado (28) – 18h00 – estreia da peça infantil “O trem vai partir!” no
TAQ – programação da 3ª SNAE.
Domingo (29) – 17h00 – Encerramento da 3ª SNAE, com o Sarau dos Sentidos, no TAQ.

Em outubro:
6 – estreia da peça “Le Fantôme du Musée”, no Teatro Álvaro de Carvalho.
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‘O trem vai partir!’
estreia neste sábado
Talita é uma menina doente, em fase terminal, que num certo dia,
durante o sono, se desprende do corpo e, no mundo espiritual,
encontra-se com seus amigos brinquedos. Quem são eles e o que
eles pretendem dizer a ela? De forma lúdica, o espetáculo procura
desmistificar a questão da morte, fazendo dessa passagem um
momento natural na vida de todos nós.
Este é o enredo da nova peça infantil do Grupo de Teatro do NEA,
que estreia neste sábado, 28, às 18 horas, no Teatro Altina
Quadros, dentro da programação regional da “3ª Semana Nacional
de Arte Espírita”. O texto é uma criação coletiva do grupo e a
direção é de Gabriel Nunes.

E amanhã tem Grupo de Música
Outra estreia do NEA, acontece amanhã, às 20 horas, quando o Grupo de Música do NEA fará sua primeira
apresentação – uma palestra musicada – no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, na Av.
Mauro Ramos, 458, no centro. A apresentação também integra a programação da 3ª Semana Nacional de
Arte Espírita em Florianópolis.
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Acompanhe a programação do evento
A “3ª Semana Nacional de Arte Espírita” é um evento que
ocorre em todo o país, promovido pela Associação Brasileira
de Artistas Espíritas (Abrarte). Começou no último sábado
(21) e termina neste domingo (29). Em nossa cidade e região,
o evento é organizado pelo NEA. A abertura, em
Florianópolis, ocorreu no último sábado, com uma vernissage
de Davi Guilhon Nunes (foto). Suas telas permanecem em
exposição até este domingo, no Teatro Altina Quadros. O
primeiro dia também contou com mais uma edição do
“CiNEmA”, com a exibição do filme “Amor além da Vida”.
A programação prossegue hoje à noite com a palestra cênicomusical “Céu e Inferno”, e termina no domingo, com o Sarau
dos Sentidos. Todas as atividades têm entrada franca.
Confira a programação do restante da semana:
Hoje (25)
19h30 – Palestra cênico-musical “Céu e Inferno” com o Núcleo Espírita de Artes (NEA)
Local: Teatro Altina Quadros – Núcleo Espírita de Artes (NEA)
Amanhã (26)
20h00 – Palestra musicada com o Grupo de Música do NEA
Local: Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus
Av. Mauro Ramos, 458 – Centro – Florianópolis
Sábado (28)
19h – Apresentação da peça infantil “O trem vai partir”, com o Grupo de Teatro do NEA
Local: Teatro Altina Quadros – Núcleo Espírita de Artes (NEA)
Domingo (29)
17h – Sarau dos Sentidos – confraternização de encerramento com todos os participantes
Local: Núcleo Espírita de Artes (NEA)
A programação local da 3ª Semana Nacional de Arte Espírita teria ainda participações da dupla Simone e
Crema e do Coral da 14ª União Regional Espírita, no entanto, infelizmente, essas apresentações tiveram
que ser canceladas devido ao acidente sofrido por nossa amiga Crema.
Em Santa Catarina, o evento também ocorre nas cidades de Blumenau, Brusque, Joinville, Timbó,
Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí, Navegantes, Balneário Piçarras e Penha. Confira a
programação destas cidades e de outros Estados no blog do evento, clicando aqui.

ESTUDO

Pausa de duas semanas no estudo
Nos dois próximos domingos, em função do Sarau de encerramento da “3ª Semana Nacional de Arte
Espirita” que será realizado no Teatro Altina Quadros, do NEA (dia 29), e da apresentação da peça “Le
Fantôme du Musée”, no Teatro Álvaro de Carvalho (dia 6/10), não teremos a reunião de estudos, que retorna
ao normal, então, no dia 13 de outubro.

Fases
Igual às estações, as situações ruins passam,
Mesmo que te tirem o sono.
Igualmente, as boas também passam,
Como as folhas no outono.
Somos momentâneos, o tempo é momentâneo,
Passando sempre, fluindo como a corrente no mar.
E é espontâneo a surpresa que vem na mente,
Quando conseguimos, num momento, pescar.
Aproveitar o instante é necessário
Para a evolução dos seres.
Mas talvez o mais importante
É aprender com ele.
Mesmo que a barra esteja pesada,
A forma como vemos a situação
E nossa reação perante ela
Podem, sim, dar uma amenizada!
A sacada é entender
Que cada passo foi necessário
Para o próximo passo existir.
Que temos um ciclo, um compasso pessoal para evoluir.
Não estamos sozinhos, mas somos individuais,
A diversidade na sociedade nos fez iguais.
E é importante se apoiar em árvores que dão sombra.
Para avançar, temos que olhar pra trás
E aprender a reciclar as sobras.
Estamos em obras.
E na construção, com o coração fazer as pazes.
Ter força e saber que nem tudo são flores,
Mas tudo são fases.
Gustavo Oliveira

