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Editorial

Trabalho e Educação
O

mês de maio, em seu primeiro dia, homenageia a classe
trabalhadora, em todo mundo. É por meio do trabalho que
se estabelece o progresso.
À luz da Doutrina Espírita, trabalho é toda e qualquer ocupação
útil. A natureza nos dá exemplos extraordinários de esforços a
serviço do bem, em que cada elemento, cada ser vivo, cada
criatura, por seu labor diário, mantêm a harmonia e o equilíbrio
planetários.
Dentro desse contexto, destaca-se o papel da Arte, como
indutora do desabrochar do sentimento humano. A Arte não
apenas emociona, encanta e nos magnetiza, como também nos
faz refletir sobre nós mesmos e sobre a vida, e nos estimula a
mudanças íntimas, que vêm ao encontro de nosso progresso. É
também um instrumento de Educação.
Fazer Arte é, antes de tudo, promover o autoconhecimento. A sua
divulgação auxilia no desenvolvimento do outro.
O artista, portanto, é um educador e trabalhador do bem. Sua
obra pode promover, nele próprio e naqueles que a usufruem, o
bem estar, a alegria, o desenvolvimento de virtudes e a
motivação para a mudança, para o melhor. Como bem
conceituou o nobre Espírito Emmanuel, o verdadeiro artista é o
médium das belezas eternas.
Por esta razão, esses dois relevantes temas estão presentes nesta
edição de Notícias da Abrarte. Gabriel Marins nos faz refletir
sobre a relação entre Arte e Educação. E na contracapa, a
belíssima composição de Alexandre Paredes e Alexandre Lacerda
enfatiza a “Benção do Trabalho”:

Trabalha sempre com alegria
Aceita a bênção do Criador.
Ganharás o pão com o suor do teu rosto
Que assim a vida tem mais sabor.
Boa leitura!
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Fórum

Divulgada a relação de
apresentações artísticas
A comissão organizadora do XIX Fórum
Nacional de Arte Espírita disponibilizou no
site da Abrarte os trabalhos artísticos
selecionados para o evento. São quarenta
vídeos de apresentações artísticas, nas mais
diversas modalidades, oriundos de 25 cidades
de 12 Estados brasileiros, mais o Distrito
Federal, e ainda de Lisboa, Portugal. A seleção
levou em conta o tempo disponível para a
exibição ao longo da programação do evento,
bem como a diversidade de linguagens
artísticas e regiões contempladas, conforme
os critérios estabelecidos no edital.
O XIX Fórum Nacional de Arte Espírita
ocorrerá em formato virtual entre os dias 16 e
19 de junho próximo. Além das apresentações
artísticas, o evento terá mesas redondas,
seminários, palestras e a assembleia geral de
associados.
Os momentos de estudos doutrinários
contemplarão a temática geral do evento:

‘Quereis ser meus discípulos? Colha a arte que
te acolhe!’, trazendo conteúdos e abordagens
diversificadas e reflexões a respeito do fazer
artístico à luz da Doutrina Espírita.
No dia 19 de junho (domingo), será realizada
a assembleia geral, voltada exclusivamente
aos associados. Durante a reunião, serão
apresentados os resultados da gestão
administrativa, o andamento dos projetos e a
situação fiscal da instituição e demais
atividades. Na assembleia também serão
discutidos e votados assuntos pertinentes à

vida institucional da Abrarte.
Esta edição do Fórum contará ainda com
momentos voltados ao público geral com
atividades específicas para interessados. Para
esses momentos é necessário fazer inscrição
para o acesso à sala virtual das atividades.
Acompanhe todas as novidades sobre o
Fórum no site da Abrarte (www.abrarte.org.br)
e também por suas redes sociais.
Todo o Fórum será transmitido pelo canal do
Youtube da Abrarte. Para assistir não é preciso
inscrição.
Mais informações sobre o evento no
Regulamento, no site www.abrarte.org.br, ou
ainda pelo e-mail forum.abrarte@gmail.com.
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Abrarte em ação

Prorrogadas as inscrições
para o novo livro da Abrarte
As inscrições para interessados em escrever o novo
livro da Abrarte, que terá por
tema central a Arte e a
Evangelização, foram prorrogadas até 30 de setembro.
O objetivo é reunir textos
com contribuições e experiências acerca do uso da
arte na evangelização de
quaisquer idades, de grupos
das mais diferentes regiões
do país, tendo em vista suas

peculiaridades e diferentes
características. A obra pode

A arte em O Livro

dos Médiuns
Dando sequência ao Grupo
de Estudos sobre Arte e
Espiritismo, o tema do mês
de maio será "Arte no Livro
dos Médiuns". O estudo será
realizado em ambiente virtual, no dia 19 de maio, às 20
horas, em formato de mesa
redonda, com a participação
de Cláudio Marins, Moacyr
Camargo e Germana Carsten. A transmissão se dará
pelo YouTube nos canais
oficiais da Abrarte, TV CETE,
Seridó Espírita e Nave.

O Grupo de Estudos sobre
Arte e Espiritismo é uma atividade mensal promovida
pela Abrarte. Acontece na
terceira quinta-feira do mês.

ser individual ou coletiva,
sendo permitido até três autores por capítulo. O texto
deve ser enviado para e-mail
abrarte.literario@gmail.com.
Confira mais detalhes do
edital no site da Abrarte
(www.abrarte.org.br),
no
menu Download.
Mais informações podem ser
obtidas pelo WhatsApp (16)
99412-9950, com Márcia.

Atualização
cadastral
A secretaria da Abrarte
solicita a todos os
associados que mantenham
seus dados cadastrais
atualizados em nosso
sistema. O acesso se dá via
portal do Associado no site
da Abrarte. Caso você não
lembre da senha de acesso,
entre em contato com a
secretaria. É importante
você manter seus dados
atualizados pois é por meio
deles que a Abrarte entra
em contato com você.
Mais informações com a
secretaria pelo e-mail:
abrarte.secretaria@gmail.com
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Abrarte em Ação

Abrarte tem novo canal
de comunicação
A partir deste mês, a Associação Brasileira de
Artistas Espíritas tem um novo canal de
comunicação com seus associados e público
externo. Trata-se do telefone celular com o
aplicativo Whatsapp (48) 98862-5624. Se você
quer entrar em contato com a instituição,
pode ligar ou enviar mensagem para o
número acima.
Outra novidade é a criação da REDE ABRARTE
via Whatsapp. Para participar desta rede,
basta adicionar o número acima na agenda de
seu celular e depois encaminhar mensagem
via Whatsapp, informando seu nome e cidade,

e solicitando
seu ingresso.
Pronto! Você
receberá to(48) 98862-5624
das as informações da
Abrarte, como o link para nosso informativo
mensal NA, além da divulgação de eventos. A
qualquer hora que você quiser sair da rede,
basta excluir o número de sua agenda.
É a diretoria trabalhando para melhorar a
comunicação institucional da Abrarte, facilitando o contato dos associados.

Participe do Notícias da Abrarte
Nosso informativo é um canal aberto a todos os artistas espíritas
brasileiros e de outros países, sejam associados ou não à Abrarte.
Envie para o e-mail abrarte.noticias@gmail.com material de
divulgação de seu trabalho e dos eventos e apresentações artísticas
espíritas de sua cidade ou região.
Fechamento da edição: todo dia 25 de cada mês, para a edição do mês
seguinte.

ASSOCIADOS DA ABRARTE ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
1
2
7
8
9
9
11
13
14
14

Marco Antônio Castro – S. José do Vale do Rio Preto/RJ

Conceição de Moraes Cavalcante - Brasília/DF
João Alberto Freire dos Santos - Nilópolis/RJ
Roseane Monteiro dos Santos - Tucuruí/PA
Isabel Maria Alves Macêdo Mendes - Teresina/PI
Rodrigo Carvalho Silva - Brasília/DF
Suylene Tatiany do Nascimento Silva - Natal/RN
Fábio Azevedo Peluso - Rio de Janeiro/RJ
Neudson Cleber C. Lima Pinha - Salvador/BA
Márcia Falcomer de Oliveira Lacerda - Brasília/DF

15
15
17
19
19
20
23
24
29

Alessandra Maria Magalhães - Teresina/PI
William Rodrigues Moura - Belo Horizonte/MG
André Poeta Lopes - São Paulo/SP
Allan Kardec Ribeiro Galardo - Macapá/AP
Carmen Maria Ribas Gomes - Belém/PA
Raimundo Eduardo Santos Reis - São Luís/MA
Frank Rodrix Gomes do Nascimento - Natal/RN
Francisco Pereira Leite Neto - Aracaju/SE
Julyana Cristina de Paiva Albuquerque - Natal/RN
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Capa

Arte e Educação
Gabriel Marins

Araruama/RJ

É

um sentimento comum entre todos
aqueles que trabalham na educação,
seja como profissional ou voluntário, o
sonho de um mundo melhor, onde o amor e
o esclarecimento sejam dominantes e o
egoísmo e a ignorância exceção. Entretanto,
como contribuir de maneira eficiente para
isso? Como evitar ações que, apesar de bemintencionadas, representem obstáculos ou
não contribuam para evolução, tendo como
consequência o gasto de energia e a
desilusão?
Um plano de ação pedagógica que promova
o progresso precisa, para potencializar sua
eficiência, responder às seguintes questões
fundamentais: como o ser humano evolui? o
que caracteriza o atual estágio evolutivo da
humanidade terrestre? e quais as ferramentas
que atendem as necessidades desse estágio?
O Espiritismo se propõe a responder essas
questões ultrapassando a visão restritiva da
matéria, contemplando a realidade imortal do
ser. Nesse contexto, o Espírito Emmanuel, no
livro “O Consolador”¹, na questão 204,

responde a primeira das perguntas acima. Diz
o autor que a evolução do homem na Terra se
dá a partir das asas do sentimento e da
sabedoria,
em
suas
expressões
de
adiantamento
moral
e
intelectual.
Adicionalmente, ressalta que está na primeira
asa “o núcleo mais importante das energias
evolutivas”, uma vez que o sentimento
qualifica o uso da inteligência, direcionandoa para a construção do bem comum.
Segundo o autor espiritual, na questão 120 do
livro supracitado¹, a marca do atual estágio
evolutivo humano é o “desequilíbrio do
sentimento e da razão”, onde “repousa (...) a

dolorosa realidade do mundo. O grande erro
das criaturas humanas foi entronizar apenas a
inteligência, olvidando os valores legítimos do
coração nos caminhos da vida”.
Isso significa que o quadro evolutivo humano
não é só marcado pela leviandade que
preteriu “o núcleo mais importante das
energias evolutivas” (sentimento) pela
inteligência, mas também pela consequente
hipertrofia dessa e atrofia daquele, exigindo
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redirecionamento
de
prioridades
e
reabilitação.
Mas qual a ferramenta usar para esse fim? Na
questão 161 do livro “O Consolador”¹
Emmanuel aponta uma dessas ferramentas,
ao dizer que “O artista verdadeiro é sempre o

“médium” das belezas eternas e o seu
trabalho, em todos os tempos, foi tanger as
cordas mais vibráteis do sentimento humano,
alçando-o da Terra para o Infinito”. Revela

Arte: pixabay.com

assim que o núcleo esquecido, porém mais
importante da evolução, o sentimento, que
clama prioridade e reabilitação, é tangido e
posto em movimento pelo trabalho do artista:
a arte.
Essa teoria pode ser observada na prática.
Frente a tantos casos que poderiam ser
relatados, destaca-se um especial vivido pelo
autor na Confraternização das Mocidades
Espíritas do Estado do Rio de Janeiro
(COMMERJ – POLO XI) durante uma oficina de
teatro que aplicava. Na ocasião, uma jovem,
após vivenciar a experiência no exercício
teatral (teatro fórum), retirou-se do palco aos
prantos em direção ao atendimento espiritual.
A tensão sobre o que poderia ter causado isso

só foi quebrada quando, mais tarde, a própria
jovem relatou que aquele exercício havia
contribuído para fazer o que ainda não tinha
conseguido somente com tratamento
psicológico.
Certamente, muitas outras ferramentas
podem contribuir com essa missão de agir no
sentimento para promover o avanço do ser
humano, construindo um mundo melhor.
Entretanto, verifica-se o papel especial da
arte, por conseguir chegar ao coração
endurecido pela razão, quando desconsidera
os valores imperecíveis do sentimento.
Apesar das riquíssimas repostas apresentadas
acima, dada pelo Espírito Emmanuel, elas
trazem uma nova pergunta: quem é o artista
verdadeiro capaz de gerar a arte que pode
ajudar a promover o progresso? Essa é uma
questão para outra conversa.
Referências:
1. XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo
Espírito Emmanuel. 26. ed. Rio de Janeiro: FEB,
2006.
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Entrevista – Ricardo Sardinha

‘A arte espírita aborda os
dois pilares da Doutrina:
consolador e moralizador’

Foto: arquivo pessoal de Ricardo Sardinha

Ricardo Gomes da Costa (conhecido como Ricardo Sardinha) é natural do Rio de Janeiro e há
aproximadamente um ano reside em Juiz de Fora (MG). Analista de sistemas, atualmente
aposentado, músico, compositor e expositor espírita, atuando no ambiente de arte espírita
desde os anos 80. É tecladista da banda Espelho da Alma, uma das pioneiras das bandas
espíritas de rock, e atua principalmente na produção de trabalhos instrumentais ao piano.
Também é integrante do conselho do grupo virtual Espiritismo Com Kardec (ECK).
1. Como você começou seu trabalho com a
arte espírita?
Eu participo dos movimentos de juventude
espírita desde 1978, quando tinha 14 anos. Aos
17 aprendi a tocar violão e piano e, por ser o
único no grupo que, ao menos, “arranhava” esses
instrumentos, passei a ter participação ativa em
todos os eventos artísticos da mocidade. Pouco
mais tarde me integrei ao movimento do Estado
do Rio de Janeiro, participando das COMEERJs
[Confraternização de Mocidades Espíritas do
Estado do Rio de Janeiro], que ocorre durante o
carnaval, onde tive oportunidade de fazer
amizade com grandes compositores espíritas,
como Marielza Tiscate, Luiz Pedro Silva Paulo,
Joelson Queiroz, Guilherme Medina, dentre
outros. Estive um pouco afastado desse
movimento no período de 1986 a 2004, por conta
de necessidades domésticas e profissionais. Em
2004, quando os meus filhos mais velhos
iniciaram suas participações nas mocidades
espíritas, retomei o contato com esse ambiente,
conhecendo novos artistas e me integrando
novamente ao mesmo de forma bastante ativa.
2. Como você define a arte espírita?
Até hoje não se conseguiu uma definição clara e
objetiva sobre o que seja arte espírita. No meu
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entendimento, uma definição que pode se
aproximar é a arte desenvolvida por espíritas,
utilizando-se de preceitos espíritas (implícitos ou
explícitos) abordando principalmente os dois
pilares sobre o qual a Doutrina contribui para
nossa felicidade: o pilar consolador e o pilar
moralizador.
3. Fale-nos sobre o trabalho de disponibilizar
músicas espíritas em plataformas digitais,
como o Spotify.
Essa é uma iniciativa recente e pontual, quando
me dei conta da quantidade de excelentes
trabalhos produzidos por artistas espíritas que
estavam ainda restritos à mídia física (CD),
restringindo sobremaneira o seu alcance. Quando
fiz contato com esses artistas, fui informado que
isso se devia ao fato de não terem ideia de como
proceder para que as mesmas pudessem ser
disponibilizadas nas plataformas digitais. Como
já tenho uma certa experiência no assunto, por
conta dos meus trabalhos, me prontifiquei a
ajudá-los nessa empreitada, criando contas
independentes para cada um deles, de forma que
possam, de forma autônoma, direcionar os
recursos financeiros provenientes dessas
plataformas para onde desejarem. Hoje, já temos
disponíveis, para serem ouvidos em todo o
planeta, os álbuns da Marielza Tiscate, Ariovaldo
Filho, Guilherme Medina, Luiz Pedro, Thiago Brito,
Oficina Acorde, COROUDEB e COROMEERJ de
Volta Redonda. No momento estamos tentando
viabilizar dois álbuns do Joelson Queiroz,
Eduardo Barreto e também os gravados pela
nossa saudosa Cacau Lopes.
4. Você também tem feito um trabalho de
registro das músicas espíritas em partituras.
Sim, esse trabalho tem um duplo objetivo: o
primeiro é a existência de um registro “oficial” das
canções espíritas, pois observamos muitas vezes
que artistas, ao gravarem composições de outros,
fazem pequenas mudanças na melodia original
da canção (em alguns casos, até mesmo na letra),
produzindo um efeito “telefone sem fio” nas

Clique aqui para
baixar os livros
de partituras de músicas espíritas
mesmas. Um outro objetivo, não menos
importante, é viabilizar ao músico instrumentista,
seja ele um pianista, violinista, flautista, etc., a
possibilidade de tocar canções espíritas a partir
dos registros em partitura, que são poucas hoje
em dia, e muitas vezes fazem com que eles
recorram a canções católicas e até mesmo
populares em eventos espíritas ou até mesmo na
ambientação de reuniões públicas nos centros,
como já observei algumas vezes. Até hoje foram
publicados quatro livros, disponíveis em PDF para
quem quiser baixar, um com as canções
compostas por mim, com arranjos para piano e
também, em algumas, para quarteto de cordas,
flauta, etc.; um com as músicas do álbum “Toque
do Recanto”, que é o mais popular dentre os que
lancei com músicas espíritas ao piano, o álbum

10 – Notícias da Abrarte - Maio/2022

“Peixe e Pescador” e, recentemente, o álbum
“Relíquias Espíritas”, com 60 canções dos
primórdios da música espírita. Já se encontram
prontos, aguardando a revisão, os livros de
partituras com as canções do compositor Allan
Filho e também do grupo Espelho da Alma, do
qual faço parte. Espero que ambos sejam
publicados em breve. No momento estou
trabalhando na produção do livro de partituras
da Marielza Tiscate, o que ainda vai demorar um
pouco para ser publicado, porque são mais de 70
canções. Finalizando esse, nossa ideia é fazer o
mesmo com outros compositores.
5. Como está seu trabalho instrumental, ao
piano, de músicas espíritas?
Esse trabalho teve início em 2010, quando me dei
conta de uma lacuna existente na produção de
música espírita, com a qual eu tinha condições de
contribuir para preenchê-la, que era a produção
de registros instrumentais de canções espíritas
conhecidas pelo público. No meu caso, eu
possuía as condições técnicas e também a
facilidade de executar as mesmas de ouvido, sem
necessidade de uma partitura. Foi quando lancei
o primeiro álbum, chamado “Toque do Recanto”,
que reunia canções de Luiz Pedro Silva Paulo,
Marielza Tiscate, Allan Filho, Joelson Queiroz,
dentre outros. Como o efeito positivo desse
lançamento foi bem maior do que eu imaginava,

me senti encorajado a
produzir novos trabalhos
nesse modelo. Assim
sendo, foram produzidos
os seguintes álbuns: “Peixe
e Pescador” (2014); “Sou
Seu Fã” (2016) - duplo,
com 40 canções, uma de
cada compositor espírita,
que foram homenageados
por mim nesse trabalho.
Ele ainda não está
disponível nas plataformas
digitais porque não fiquei
muito satisfeito com o resultado e estou
regravando ele todo. Depois foram produzidos o
“Sublime Voz da Vida” (2017), com canções de
Marielza Tiscate, que também foi regravado
recentemente e publicado com uma versão
ampliada, com mais canções; “Criador e Criação”
(2018), junto com o cantor Junior Vidal, em que
fizemos uma homenagem ao compositor
Eduardo Barreto. Este é um álbum duplo, com um
lado no formato piano e voz e outro com as
mesmas canções instrumentais ao piano. Há
ainda o “Trilhas da Alma” (2020) - também com
canções espíritas ao piano; “Nos Mares de Mim”
(2020), que foi o meu primeiro álbum com
canções de minha autoria, executadas ao piano.
Estamos agora trabalhando em arranjos para
gravarmos uma nova versão do mesmo em
quarteto de cordas e flauta; “Espelho, Espelho
Meu” (2022), com canções da banda Espelho da
Alma executadas ao piano; “Relíquias Espíritas”
(2022), com 34 clássicos espíritas compostos há
mais de 30 anos. Existe hoje, no Spotify, uma
playlist chamada “Canções Espíritas ao Piano Ricardo Sardinha”, reunindo todos esses
trabalhos, com mais de 10 horas de músicas ao
todo. Quando gravo essas canções ao piano,
tenho como objetivo que elas sejam utilizadas em
momentos de oração, sono, ou como fundo em
reuniões mediúnicas, etc. Por isso eu brinco que
é um “piano pra rezar e pra dormir”.
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Pelo Brasil
SC

NEA completa 34 anos

O Núcleo Espírita de Artes
(NEA), de Florianópolis,
completa 34 anos de fundação no dia 13 de maio e para
comemorar a data, promove
dois eventos. O primeiro
ocorre no próprio dia 13, às
20 horas, com a abertura da
exposição fotográfica ‘Os

pioneiros do Espiritismo em
Florianópolis’ na Galeria

Fotos: Rogério F. Silva

Amélie Gabriele Boudet, na
sede da instituição, na Rua
Dr. Cid Gonzaga, nº 69, no
centro da capital catarinense. Durante a vernissage,
haverá uma palestra de Luiz
Cláudio São Thiago de Melo
Altenburg, sobre a vida e a
obra de Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, fundador da
Federação Espírita Catarinense.

Depois, no dia 28 de maio, às
19 horas, o NEA realiza o 4º
Sarau de Poesia Espírita. O
evento vai se realizar em ambiente virtual, com transmissão pelo canal do Youtube
(TV NEA) e pelo Facebook
(fb/neartes) do NEA. A
programação do Sarau terá
exibição de vídeos de declamações de poesias e en-

trevistas ao vivo com seus
autores e/ou declamadores.
O objetivo é promover o estudo e a difusão do Espiritismo por meio da literatura
poética, valorizando e fomentando a produção literária espírita de Santa Catarina, e congregar os trabalhadores espíritas que apreciam a arte e a poesia,
fortalecendo a união e a
unificação do movimento
espírita catarinense.
Mais informações no site do
NEA (www.neartes.org.br) ou
pelo telefone/whatsaap (48)
99617-0169.

Mostra fica em exposição
na Galeria Gabrielle Boudet
até 29 de junho
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Pelo Brasil
RJ Oficina de Estudos da Arte Espírita

produz novo musical com base em

O Evangelho Segundo o Espiritismo
Em 2022, a Oficina de Estudos da Arte Espírita
vai lançar a sua segunda produção teatral com
apresentações na cidade do Rio de Janeiro. O
musical ‘Bem-Vinda, Aurora’ contará a história
de uma mulher que tem pela frente o desafio
de ressignificar a sua fé diante do luto e da
relação com a família, entender medos e
aceitar o perdão através da maior força que
nos conecta: o amor.
O espetáculo, inspirado no livro ‘O Evangelho
Segundo o Espiritismo’, codificado por Allan
Kardec, vai promover uma reflexão, à luz da
Doutrina Espírita, sobre temas atuais, como
diversidade, racismo, vulnerabilidade social,
adoção, relacionamento familiar e solidão,
ressaltando a importância da vivência do
Evangelho de Jesus e do autoconhecimento
na construção da nossa felicidade.
O elenco do musical ‘Bem-Vinda, Aurora’
conta com 10 voluntários, selecionados
através de audição divulgada nas redes sociais
da Oficina de Estudos da Arte Espírita. São
eles: Juliana Varajão, Marlon Henrique, Flavia
Rubatino, Flávia Chrispino, Louis Oliver, Dani
Ruf, André Rai, Vinicius de Jesus, Ingrid Borges
e Kim Capillé.
Vaquinha
O musical ‘Bem-Vinda, Aurora’ não possui
patrocinador e sua produção é feita quase
que exclusivamente por trabalhadores
voluntários. Para arcar com os custos do
espetáculo, a Oficina de Estudos da Arte

Espírita fará, ao longo do ano, três financiamentos coletivos, a famosa vaquinha:
COMEÇANDO O TRABALHO: a primeira
missão é arrecadar recursos para ampliar a
divulgação do projeto, produzir o figurino e
alugar o teatro.
FABRICANDO O ESPETÁCULO: a segunda
etapa é buscar recursos para o aluguel de
equipamento de som e iluminação, e,
também, para a montagem do cenário.
ABRINDO AS CORTINAS: a última vaquinha
será para o pagamento da mão de obra
técnica, transporte e alimentação do elenco.A
primeira vaquinha já está disponível na
plataforma Kickante. Saiba mais no site
www.bemvindaauroraomusical.com.br.
Se você tem interesse em patrocinar o projeto,
entre em contato através do e-mail
queroapoiar@bemvindaauroraomusical.com.br.

Foto: arquivo da Oficina de Estudos
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Oficina de Estudos da Arte Espírita
A Oficina de Estudos da Arte Espírita
desenvolve suas atividades desde o ano de
2003 e hoje conta com dezenas de
trabalhadores divididos em 12 cursos de arte
e cerca de duzentos alunos de diversas
regiões do Rio de Janeiro. Todo o trabalho é
feito de forma voluntária, por seus diversos
colaboradores.
A instituição acredita que a arte fala
diretamente à emoção e consegue acessar
sentimentos que não são tocados através das
abordagens convencionais. Associada à
Doutrina Espírita, ela sensibiliza e esclarece,
ajudando o indivíduo a se conectar com
aquilo que possui de mais sublime.
‘Bem-vinda, Aurora’ é a segunda grande
produção teatral da Oficina de Estudos da
Arte Espírita. Em 2017 e 2018, o espetáculo
‘Entre O Céu e o Inferno – O Musical’,
inspirado no livro “O Céu e o Inferno”, de Allan
Kardec, esteve em cartaz nos teatros Miguel
Falabella e Maison de France, no Rio de

Janeiro, alcançando um público de mais de
3.000 espectadores. Todo o valor arrecadado
foi destinado à manutenção da Oficina e para
trabalhos sociais de outras instituições
parceiras. A gravação do espetáculo está
disponível
no
canal
do
Youtube
@oficinaeae_oficial.
A Oficina de Artes já produziu shows, CDs e
livros e executou diferentes trabalhos no
movimento espírita, como workshops,
capacitações e apresentações no Estado do
Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil.
Os trabalhos desenvolvidos pela Oficina
acontecem sem qualquer financiamento,
existindo através de doações voluntárias,
tanto de recursos financeiros, quanto de
tempo dos professores e demais profissionais
vinculados.
Fique por dentro dos ensaios e das novidades
sobre o musical ‘Bem-Vinda, Aurora’. Siga a
Oficina de Estudos da Arte Espírita nas redes
sociais
@bemvindaauroraomusical
e
@oficinaeae.oficial.

Divulgue seus eventos e apresentações
no Notícias da Abrarte.
Envie seu material para abrarte.noticias@gmail.com
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Benção do
Trabalho
Manhã alta se abrindo
E o dia começando a brilhar
Pega a enxada o homem da terra, já começa a cantar
E o sino, tinindo, acorda a cidade,
Tinindeiro pra felicidade do trabalho, do trabalho.
(Refrão)
Trabalha sempre com alegria
Aceita a bênção do Criador.
Ganharás o pão com o suor do teu rosto
Que assim a vida tem mais sabor, mais sabor
Vem a tarde avançando e o camponês vai plantando
A colheita do amanhã
Chega a noite estrelada, vem, descansa a enxada
agradece ao Pai pelo labor, pelo labor.
(Refrão)

Música de
Alexandre Lacerda e Alexandre Paredes

Clique aqui para ouvir a música

