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Hoje (6) – 19h30: palestra de Débora Hobomono (1ª URE/FEC), com o tema “O livro
espírita – Obras básicas, Léon Denis, Emmanuel, André Luiz e Yvonne Pereira”, no
Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (10) – 14h30 (1ª convocação) ou 15h00 (2ª convocação): assembleia
geral de associados.
16 – 20 horas: apresentação no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Biguaçu.
23 – 19h30: apresentação na Associação Espírita Fé e Caridade.

PRESIDÊNCIA

Presidente: Gabriel Nunes (99841-5804); Vice-presidente: Rogério F. Silva (99971-0169)

Assembleia elege novo CF neste domingo
Será realizada neste domingo, 10, a assembleia geral ordinária de associados, conforme determina o Estatuto,
para a prestação de contas da Diretoria do NEA, gestão 2017/2018, bem como apreciação e aprovação das
referidas contas. Também durante a assembleia acontecerá a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal. A
reunião inicia às 14h30, em primeira convocação, com a presença de pelo menos metade mais um do total de
associados, ou às 15 horas, em segunda convocação, com qualquer número de associados. O edital de
convocação da assembleia foi publicado no NEAnews da quarta-feira passada.

Conjesc reúne 500 participantes na capital
Gustavo Henrique e Davi Guilhon foram os representantes do NEA na “35ª
Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Catarina (Conjesc)”, realizada neste
período do carnaval, na Escola Básica Professora Herondina Medeiros Zeferino,
Ingleses, na capital. O vice-presidente Rogério Silva e a tesoureira Luisa Angelina
prestigiaram a abertura do evento, no sábado à tarde. Além deles, alguns exintegrantes, como Isaac Nunes, Lucianne Barreto e Indianara Constantino,
também participaram do encontro.
Durante a Conjesc, Davi auxiliou na coordenação da evangelização infantil, e no sábado à noite, em plenária, Gustavo
e Davi fizeram a divulgação do “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (FETEF)” bem como do próprio
NEA, inclusive com convite para que novas pessoas possam vir conhecer e participar de nossa instituição. O NEA
emprestou ainda equipamentos de som (mesa, caixas, microfones e cabos) que viabilizaram a Rádio Com Jesus, que
funcionou no evento. A Conjesc foi promovida pela Federação Espírita Catarinense e teve por tema “Relacionamento
com Jesus”. O objetivo foi reunir e integrar os jovens das instituições espíritas do Estado. Em torno de 500 pessoas
participaram do evento, entre jovens e equipe organizadora.

Convites para apresentações
O NEA foi convidado para fazer uma apresentação artística no próximo dia 16, sábado, às 20 horas, no Centro Espirita
Fé, Esperança e Caridade, de Biguaçu, por ocasião das comemorações do aniversário da instituição, e no sábado

seguinte, 23, às 19h30, na Associação Espírita Fé e Caridade, no Centro. Possivelmente, em ambas as casas, será
apresentada a palestra cênico-musical “Céu e Inferno”.

ESTUDO Coordenador: Rogério Silva (99971-0169) e Gustavo Henrique (98405-1672)

Pausa no estudo
Neste domingo, 10, em virtude da assembleia geral dos associados, não haverá reunião de estudos. A
atividade retorna na próxima semana, dia 17, às 15 horas, com o primeiro módulo do Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita (ESDE).
TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Atividade integra participantes do grupo
Neste sábado, 9, a partir das 19 horas, o Grupo de Teatro promove um encontro de integração entre os
participantes. A atividade será realizada no próprio NEA, onde será possível pernoitar no local, tal qual
ocorreu no ano passado, quando ocorreram encontros semelhantes. O objetivo é integração e
confraternização.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos o aniversário, ontem, 5, do nosso amigo Arthur Pickcius. A ele, nossos votos
de felicidades.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Primeiro evento externo no Teatro do NEA
A Eduki Editora Espírita, com o apoio da 14ª URE/FEC, promove nesta sexta, 8, às 19 horas, no
Teatro Altina Quadros, do NEA, o pré-lançamento livro “A Escola do Além”, de Ana Carolina
França de Oliveira, com ilustrações de Luis Hu Rivas. A obra conta a história de três jovens
recém desencarnados, que conhecem ícones da Doutrina Espírita e aprendem muitas coisas com
eles: Joanna de Ângelis, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier entre outros. O evento contará
com a participação do coordenador da juventude do Centro Espírita Recanto de Luz, Fabiano
Martins, da atriz Jaque Ramos, além de Patrícia e Giovanni Kalabaide, que farão apresentação
artística. Este é o primeiro evento cultural não promovido pelo NEA realizado em nossa sede.
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