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 Editorial  
 

Abrarte 15 anos 
 

conferencista Divaldo Pereira Franco, na abertura do 1° 

Congresso Espírita Brasileiro, em 1999, em Goiânia, 

salientava, com muita propriedade, que o século que então se 

encerrava (século 20) fora caracterizado como o século do 

conhecimento, em que a sociedade humana deu passos 

gigantescos no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 

informação. Apontava o tribuno baiano que, não obstante todo 

avanço científico alcançado nos últimos cem anos, os 

conhecimentos obtidos ao longo da história, por si só, não foram 

capazes de atender a todas as necessidades humanas, no sentido 

de fazer o homem verdadeiramente feliz. Para esse estado de 

plenitude, identificava Divaldo a necessidade do despertamento 

de valores novos na personalidade do ser, relativos à dimensão 

moral, expressada sob a forma dos sentimentos. 

Nesse particular, concluía o expositor, a Arte desenvolveria um 

papel preponderante no processo de busca do 

autoconhecimento e da conquista da felicidade humana. Assim, 

Divaldo conclamava, em alto e bom som, para um público de 

mais de três mil e quinhentas pessoas presentes naquele 

auditório, que o século que então se adentrava – o atual século 

21 – deveria ser considerado o Século das Artes. 

Oito anos depois, mais precisamente no dia 8 de junho de 2007, 

na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, em Salvador, 

era fundada a Associação Brasileira de Artistas Espíritas.  

Em consonância com o pensamento exposto pelo nobre médium 

baiano, podemos perceber que a Abrarte talvez não seja apenas 

um antigo sonho de muitos companheiros idealistas que 

almejavam sua existência desde a década de 1990, mas um 

projeto da própria Espiritualidade, para a materialização de uma 

nova cultura social. 

Fomentar o desenvolvimento de uma arte que desperte em nós 

a necessidade da vivência dos valores universais propostos pelo 

Cristo e pela Doutrina Espírita, aliando sentimento à razão, é o 

grande propósito da Abrarte. 

Parabéns a todos os artistas espíritas brasileiros por essa 

conquista!  
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 Evento 
 

Abrarte realiza mais 

uma edição do Fórum 
A Abrarte promove entre os dias 16 e 19 de 

junho, em formato virtual, o 19º Fórum Na-

cional de Arte Espírita. O evento, que tem por 

tema ‘Quereis ser meus discípulos? Colha a arte 

que te acolhe!’, contempla apresentações 

artísticas, mesas redondas, seminários e 

palestras. E no dia 19 de junho (domingo), será 

realizada a assembleia geral de associados, 

durante a qual serão apresentados os 

resultados da gestão administrativa, o anda-

mento dos projetos e a situação fiscal da 

instituição e demais atividades.  

Todo o Fórum será transmitido pelo canal do 

Youtube da Abrarte. Para assistir não é preciso 

inscrição. Acompanhe a seguir como ficou a 

programação geral do evento. 

16 DE JUNHO (QUINTA- FEIRA) 

20h00 às 20h15 - Abertura 

20h15h às 21h30 - Apresentações de Arte Espírita - Bloco 1 
 

17 DE JUNHO (SEXTA- FEIRA) 

20h00 às 22h00 - Seminário “Colha a Arte que te Acolhe” - Ney Wendell 
 

18 DE JUNHO (SÁBADO) 

10h00 às 11h00 - Apresentações de Arte Espírita - Bloco 2 

11h00 às 12h30 - Palestra "Quereis ser Meus Discípulos?" - André Siqueira 

14h00 às 15h30 - Mesa-redonda “Um Diálogo com a FEB - Área Nacional de Arte" - Marco Lima / 

Simone Nunes / Silvia Schober (atividade exclusiva para associados via Zoom - requer inscrição) 

16h00 às 18h00 - Mesa-redonda "Um papo com os presidentes da Abrarte" - Rogério Silva / Cláudio 

Marins / Edmundo Cezar / Anderson Daltro / Silvia Schober 

19h30 às 20h30 - Apresentações de Arte Espírita - Bloco 3 

20h30 às 21h00 - Moção Abrarte e Estandarte "Fórum 2023 - Campina Grande" 

21:00h às 22:00h - Especial 15 Anos 
 

19 DE JUNHO (DOMINGO) 

9:30 às 12:00 h - Assembleia Virtual (atividade exclusiva para associados via Zoom - requer inscrição) 

12:00h - Encerramento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedH-i5io5GtWM5Og1TLGH3z2xaRZ68PnkXzj59dQ-SK5dP1Q/viewform
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 Capa 
 

Quinze anos semeando 

a Arte Espírita 
 

A Associação Brasileira de Artistas Espíritas completa neste mês, o seu décimo quinto 

aniversário. Fundada 8 de junho de 2007 por 45 artistas de 14 diferentes Estados, que se 

reuniram por ocasião do 4° Fórum Nacional de Arte Espírita, em Salvador, na Bahia, a 

Abrarte é uma organização nacional que tem por finalidade proporcionar a união dos 

grupos, dos artistas e dos companheiros dedicados e de ideal, servindo de veículo de 

intercâmbio de experiências e aprendizado. A entidade também busca promover o 

crescimento e o aperfeiçoamento das atividades artísticas, através de ações que 

estimulem o desenvolvimento da criatividade, a produção de trabalhos originais e de 

teor eminentemente espírita; e ainda proporcionar reflexões e debates em torno da Arte 

Espírita. Atualmente congrega 223 associados de 24 unidades da Federação, além de 

Portugal. Nesta edição especial de Notícias da Abrarte, uma pequena retrospectiva dessa 

história, até sua fundação, marcada por muitos desafios, superações e conquistas.  
 

O desejo de criação 

da Abrarte é antigo – 

desde a década de 

1990 –, mas ainda 

não havia sido viabi-

lizado em função de 

diversos fatores.  

Sua fundação se deu 

a partir do movimen-

to chamado Fórum 

de Arte Espírita, que 

reuniu artistas e inte-

grantes de grupos es-

píritas de arte de vá-

rias cidades e estados 

brasileiros.  

O Fórum foi ideali-

zado no dia 24 de 

agosto de 2003, 

quando três diretores de teatro espírita 

(Rogério Silva, do Núcleo Espírita de Artes, de 

Florianópolis, Marcus Azuma, 

Florianópolis, Marcus Azuma, do Grupo 

Integrarte, de Curitiba, e Amauri Martineli, da 
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Sob a sombra desta árvore, 

em 2003, foi idealizado o  

1º Fórum de Arte Espírita 



Notícias da Abrarte – Junho/2022 - 5 

 

Cia. Almas Claras, de Paranavaí) 

reuniram-se ao final do 1º Festival 

de Teatro Espírita de Florianópolis 

(FETEF), sob frondosa árvore, na 

entrada da Seara Espírita 

Entreposto da Fé, onde se realizou 

o evento. Daquela conversa 

despretensiosa surgiu a ideia de se 

fazer um encontro que reunisse 

coordenadores de grupos espíritas 

de arte, para integração e 

discussão dos rumos do trabalho 

com teatro e arte espirita. Assim, 

no ano seguinte, nos dias 14 e 15 

de agosto, foi realizado um pequeno 

encontro em Florianópolis, na Sociedade 

Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação 

(SERTE). 

O evento reuniu 31 pessoas, vinculadas a 

grupos da capital catarinense, de Curitiba, de 

Paranavaí/PR, e ainda alguns integrantes de 

Itajaí/SC e Balneário Camboriú/SC. Naquele 

encontro, nomeado 1° Fórum sobre Arte 

Espírita, foram discutidas várias coisas, entre 

elas, a necessidade de integração e união dos 

grupos. Foi criada, então, 

uma lista de e-mails, para 

intercâmbio. Esta lista 

começou a funcionar no dia 

17 de agosto de 2004, com 

os 31 participantes daquele 

1° Fórum. 

Posteriormente, os próprios 

integrantes da lista foram 

indicando novas pessoas e, 

gradativamente, a lista foi 

crescendo e ultrapassando 

os limites do Sul do Brasil. O 

primeiro estado a se inte-

grar foi São Paulo, com al-

guns participantes  de  Fran- 

ca e Araras e, em outubro de 2005, amigos de 

Goiânia também passaram a participar. 

Através das discussões na lista, decidiu-se 

realizar um segundo encontro de coorde-

nadores, o qual ficou caracterizado como o 2° 

Fórum de Arte Espírita, e que aconteceu na 

cidade de Curitiba, na Sociedade Espírita 

Leocádio José Correia, nos dias 10 e 11 de 

dezembro de 2005. Participaram deste 

encontro mais dois estados, além dos dois do 

primeiro Fórum: São Paulo e Minas Gerais. 

Nesse Fórum de Curitiba 

começou-se a pensar na 

possibilidade de resgatar a 

proposta da criação de uma 

associação nacional de ar-

tistas espíritas, ideia origi-

nária dos anos 90. 

A proposta, no entanto, fi-

cou para ser melhor discu-

tida num futuro fórum, o 

qual foi deliberado para 

acontecer na cidade de 

Araras, no feriado de 

Corpus Christi de 2006.  

De resultado concreto, nes-

se encontro de Curitiba, foi 

2º Fórum de Arte Espírita, realizado em Curitiba, em 2005 

F
o

to
: 
a
rq

u
iv

o
 d

a
 A

b
ra

rt
e
 



6 – Notícias da Abrarte - Junho/2022  

 

 a criação de um jornal informativo 

semanal, que começou a funcionar 

no dia 3 de março de 2006, com o 

nome Notícias do Fórum – 

posteriormente renomeado 

Notícias da Abrarte –, distribuído 

pela lista de e-mails todas as sextas-

feiras. 

Em janeiro de 2006, a Revista 

Internacional de Espiritismo (RIE) 

trouxe uma notícia que chamou a 

atenção dos participantes da lista 

do Fórum: a realização de um 

evento chamado igualmente de 

Fórum de Arte Espírita, que iria 

acontecer em Salvador, em março 

daquele ano. O que chamou a 

atenção foi o fato de o evento ter o 

mesmo nome e objetivos do Fórum 

que se fazia no Sul/Sudeste. 

Imediatamente entrou-se em 

contato por e-mail com a 

organização do fórum baiano e a 

partir de então a Bahia também começou a se 

integrar com o movimento e a fazer parte da 

lista de e-mails.  

Isso aconteceu na época em que se estava 

organizando e divulgando o 3° Fórum de 

Arte Espírita, que iria acontecer em Araras. 

Por outra dessas felizes coincidências que só 

a Espiritualidade pode explicar, integrantes do 

Estado do Espírito Santo foram indicados para 

entrar na lista nesta mesma época. Resultado: 

Araras organizou o 3° Fórum, realizado no 

Instituto de Difusão Espírita, com mais três 

estados integrados, além dos quatro que já 

haviam se reunido em Curitiba: Goiás, Bahia e 

Espírito Santo.  

Na pauta de discussão, a necessidade da com- 

tínua integração dos artistas e grupos, o for-

talecimento  e  a  definitiva  nacionalização  do 

movimento e a necessidade pre-

mente da organização da Associa-

ção   Brasileira   de Artistas Espíri-

tas, denominação já definida em 

Araras e que ficou sendo a pauta 

principal de um próximo Fórum, 

para o qual a cidade de Salvador candidatou-

se para sediar.  

Ainda em Araras, formou-se algumas 

comissões, uma delas responsável pela 

criação de um site e outra pela organização de 

uma proposta de estatuto para a futura 

Associação. O site surgiu antes mesmo da 

fundação oficial da Abrarte, sendo 

inaugurado no dia 15 de março de 2007. 

Conforme programado, no ano seguinte a 

cidade de Salvador dava continuidade ao 

projeto, promovendo o 4° Fórum Nacional 

de Arte Espírita, realizado nos dias 7, 8 e 9 de 

junho, na sede da Federação Espírita do 

Estado da Bahia.  

Em decorrência do estímulo e da motivação 

gerados, depois de Araras, novos partici-

pantes integraram-se à lista de e-mails, o que  

 

3º Fórum de Arte Espírita, realizado 

em Araras, em 2006 
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aumentou significativamente a participação 

de estados nordestinos no movimento. Desta 

forma, Salvador recebeu nada mais que o 

dobro do número de estados verificados no 

ano anterior. Reuniram-se aos sete já parti-

cipantes os Estados do Rio de Janeiro, 

Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Piauí e Tocantins, totalizando 14 

unidades federativas. 

Foi neste clima de integração e união que se 

viabilizou, finalmente, o grande sonho de 

fundação da Associação Brasileira de Artistas 

Espíritas.  

Nas reuniões plenárias do Fórum de Salvador 

foi debatido e aprovado o estatuto da insti-

tuição, que já estava em  discussão,  pela lista  

de e-mails, desde o mês 

de fevereiro de 2007.  

A assembleia geral de 

fundação da Abrarte o-

correu no dia 8 de junho, 

às 20 horas, oportuni-

dade em que foi eleita a 

primeira diretoria da 

instituição, com Rogério 

Silva no cargo de presidente e Edmundo 

Cezar como vice-presidente.  

Concretizava-se, assim, após quatro anos de 

sucessivos encontros – inspirado em 

iniciativas ocorridas na década de 1990 –, o 

grande ideal de união e integração dos 

artistas espíritas brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes do 4º Fórum Nacional de Arte Espírita, realizado em Salvador, em 2007 

A logomarca oficial da Abrarte foi escolhida em 31 

de agosto de 2007, mediante concurso. A proposta 

vencedora, vigente até os dias atuais, foi desenhada 

por Patrícia Moreira, de Vitória da Conquista/BA. 
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 Depoimentos 
 

A Abrarte na opinião de 

quem a viu nascer e crescer 

 

Fizemos uma enquete junto a presidentes e associados que participaram 

ativamente do processo de formação da Abrarte, para um bate papo sobre os 15 

anos da instituição. Confira os depoimentos. 

 

 
A Abrarte, nesses 15 anos, teve 

uma ascensão meteórica. 

Claro que ela ainda tem muito 

a crescer. De uma simples ideia 

de realizar um Fórum de Arte 

Espírita, desabrochou uma 

associação nacional de artistas 

espíritas. Isso nos trouxe muito ânimo e 

coragem para seguirmos adiante com nosso 

ideal de propagar a Arte Espírita em todos os 

cantos. Aos poucos, estamos desbravando 

territórios, conquistando pessoas com a ideia 

de uma arte bela, que conforta e transforma 

os corações. Que venham muito mais anos de 

vivência e produção artística para nós artistas 

espíritas e para nossa Abrarte.  

Marcus Azuma – Curitiba 

Um dos idealizadores do primeiro Fórum. Com a 

fundação da Abrarte, ocupou a 2ª tesouraria na 

primeira gestão.

 

 

A Abrarte nasceu como 

resultado das aspirações dos 

artistas espíritas que se 

dedicavam já há muito no 

movimento espírita. Mesmo 

sendo operacionalizada por 

alguns poucos, a instituição 

trazia em sua essência os sonhos e esperanças 

de muitos. Passados estes 15 anos, constatou-

se que alguns destes sonhos careciam de reais 

possibilidades de se materializarem, mas 

alguns outros puderam ser experimentados, 

resultado do diálogo, do intercâmbio de 

experiências e do esforço de muitos para pôr 

ao lado a vaidade em nome do benefício 

coletivo da união de ideais. A indagação a ser 

feita agora, após esta primeira quinzena de 

anos, passa pela descoberta de quais são as 

aspirações e as necessidades dos artistas 

espíritas de hoje. Qual o sonho que somente 

uma instituição como a Abrarte pode tentar 

realizar?  Se ela não souber o que tem a fazer 

no dia de hoje para estar útil e ativa no 

amanhã, a nova geração terá dificuldade de 

compreender o seu valor institucional.  Em 

mais uma dezena de anos, dois terços dos 

associados de hoje estaremos na terceira 

idade do corpo físico. Que avaliação faço 

destes 15 anos da Abrarte? Passou. Olhemos 

para o futuro. 

Edmundo Cezar – Seixal, Portugal  

Fundador da Abrarte, vice-presidente da 

instituição na primeira gestão. Posteriormente, 

presidente, entre 2015 e 2019.
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Queremos parabenizar a 

Abrarte, pelos seus 15 anos. 

Essa instituição tem sido uma 

referência para aqueles que 

lidam com arte dentro do 

movimento espírita e à luz do 

Espiritismo. Acompanhando 

sua história, percebemos que 

a instituição teve várias fases. Ela iniciou 

sendo um ponto de acolhimento, de encontro 

de vários artistas que faziam sua arte de uma 

forma mais pulverizada. Depois, num segundo 

momento, foi trabalhada a missão do artista. 

O terceiro momento foi marcado pela 

institucionalização da arte espírita dentro das 

casas espíritas e do movimento espírita 

federativo, em especial, junto à Federação 

Espírita Brasileira. E agora, um quarto 

momento onde se percebe um desejo cada 

vez maior de produção e de divulgação da 

verdadeira arte espírita, por meio do 

aprofundamento de seus estudos. 

Cláudio Marins – São Paulo 

Presidente da instituição entre 2011 e 2015.

 

 

Associei-me à Abrarte durante 

o 5º Fórum Nacional de Arte 

Espírita que ocorreu em 

Vitória, no Espírito Santo, em 

2008. Lembro-me até hoje do 

espaço amorosamente bem-

organizado e acolhedor. E da 

emoção em saber que havia 

muita gente nesse Brasil que fazia arte 

espírita, assim como eu. Foi ali que conheci 

Marcus Azuma, Rogério Silva, Edmundo 

Cezar, Fátima Ricardi, Chico Leite, Reginauro 

Souza, André Pirola, Julio Nunes, Humberto 

Costa, Ismênia Novaes, Luiz Murat, o pessoal 

da Cia. Laboro de Teatro e um montão de 

gente querida que carrego em meu coração 

até hoje. Foi lá que me senti pertencendo a 

algo muito maior, um movimento de arte 

espírita que ia além das paredes do centro 

espírita que frequento. Um movimento feito 

de diferentes sotaques, ritmos, linguagens. 

Tão intenso e pulsante que, quando voltei 

para Campinas, meu coração borbulhava de 

alegria e já trazia trabalho para casa: organizar 

a 1ª Mostra Sul-Sudeste de Arte Espírita. E ela 

aconteceu em janeiro do ano seguinte e foi 

lindo demais. Ali percebi que reencontrei 

irmãos de ideal. Sim, eu os reencontrei. E não 

vou desgrudar nunca mais. Acompanhar a 

Abrarte por 14 anos, observando como ela 

vêm se estruturando e crescendo, unindo 

corações amigos, criativos, cheios de ideal, 

agregando valor no movimento espírita me 

enche de orgulho. Sim! Orgulho! Pois ela é 

fruto da concretização de um sonho antigo, 

iniciado na espiritualidade (essa história fiquei 

sabendo durante as muitas conversas 

noturnas nos fóruns que participei), que tem 

como símbolo uma estrela rasgando o céu 

“como um sorriso” encorajador para que 

todos os artistas peguem suas charruas e 

sigam plantando sementes de paz, amor, 

serenidade e regando a terra com o sal de seu 

trabalho na seara do Cristo, feito pelas mãos 

sujas de tinta, em roupas repaginadas, 

canções sublimes, sextilhas, sapatilhas e muita 

fé na humanidade.  A Abrarte tem 15 anos de 

muita história e ainda escreverá muitas linhas 

na história de cada um de nós. Um viva à 

nossa Associação que tanto amamos! Viva!  

Sílvia Schober – Campinas 

Atual Presidente.
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Ao longo desses 15 anos a 

Abrarte tem sido um impor-

tante instrumento de inte-

gração e troca de experiências 

entre as diversas frentes de 

trabalhadores espíritas da arte 

de todo o Brasil e uma ponte 

de ligação com trabalhadores 

espíritas da arte de outros países. Sua 

presença no Fórum das Entidades Espíritas 

Especializadas, órgão que atua junto a Fede-

ração Espírita Brasileira, e as diversas parcerias 

com as federações espíritas estaduais reali-

zadas ao longo desse período, foram signi-

ficativos para um entendimento mais tran-

quilo dentro do movimento espírita institu-

cional, sobre como a Arte, fundamentada nos 

valores da Doutrina Espírita, é um relevante 

instrumento de sensibilização e educação do 

nosso “Ser Espiritual”. Ainda há muito a se 

fazer, muitos erros e acertos virão nesse 

caminhar, pois a Abrarte é feita de pessoas. 

Porém, a Abrarte é um trabalho de amor e 

compromisso com o Cristo. São os valores 

imutáveis do Evangelho de Jesus que a 

conduzem em sua jornada. Que sigamos 

todos empenhados em doar o nosso melhor 

em prol dessa tarefa com a qual temos uma 

gratidão imensa de poder participar. 

Anderson Daltro – Rio de Janeiro  

Fundador da Abrarte, presidente da instituição 

entre 2019 e 2021. 

 
A origem da Abrarte está liga-

da a um episódio totalmente 

insignificante. Certo dia de 

abril de 2003, recebo, com sur-

presa, ligação do querido ami-

go Moacyr Camargo. Surpresa, 

pois fazia anos que não con-

versava com ele. O Moacyr me ligou para 

pedir o contato telefônico de um amigo 

espírita do Rio Grande do Sul. Como eu não 

possuía, não pude atendê-lo. Mas, veja só, 

que ironia do destino! Na mesma ligação, o 

Moacyr acabou me repassando o contato do 

Marcus Azuma, de Curitiba, que, apesar de 

não conhece-lo, eu sabia ser alguém ligado ao 

teatro e gostaria de convidá-lo a participar do 

festival de teatro espírita em Florianópolis. 

Azuma veio, participou do festival, iniciamos 

sólida amizade, e ao fim do encontro, 

imaginamos, em nossos sonhos idealistas, 

criar um evento que reunisse coordenadores 

de grupos espíritas de arte. Surgia ali o 

“Fórum de Arte Espírita” que, por incrível que 

pareça, chega agora à sua décima nona 

edição. Daquela despretensiosa conversa sob 

deliciosa sombra de uma árvore, na entrada 

da instituição onde foi realizado o festival, 

jamais imaginaríamos que nasceria ali o que 

hoje o Brasil inteiro conhece por Abrarte. 

Dezoito anos se passaram (ou quinze, se 

considerarmos a fundação da instituição) e 

quanta coisa ocorreu! Quantos eventos, 

quantos novos amigos, quantos aprendiza-

dos, compartilhamentos de experiências, 

quantas reflexões e contribuições trazidas ao 

movimento artístico espírita brasileiro. A 

Abrarte cresceu, hoje está consolidada,  reco-

nhecida nacionalmente, inclusive no meio 

federativo, e tem um longo caminho a 

percorrer. E pensar que o start de todo esse 

movimento foi aquela ligação telefônica 

“infrutífera” do Moacyr Camargo para mim. 

Assim, meio que por acaso!  

Rogério Silva – Florianópolis 

Um dos idealizadores do primeiro Fórum. Foi 

presidente da Abrarte entre 2007 e 2011.
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 Abrarte 15 anos 
 

Como se associar? 

Marcelo de Aquino Martins 

Natal/RN 

1º Secretário da Abrarte 

 

Associação Brasileira de Artistas Espíritas 

é uma instituição composta por artistas 

espíritas das mais variadas linguagens e de 

vários recantos do Brasil e de Portugal, 

fundada em 8 de junho de 2007, em Salvador, 

durante o 4º Fórum Nacional de Arte Espírita. 

Naquele momento tão belo e significativo 

para a prática da arte no seio do nosso movi-

mento espírita, foi formatado e aprovado o 

primeiro documento oficial da Associação: o 

seu estatuto. Posteriormente, em novembro 

do mesmo ano, a diretoria aprovou o regi-

mento interno. Trata-se de dois documentos 

importantes que têm como função principal 

estabelecer os princípios e finalidades da 

Abrarte e as formas como a instituição é 

organizada. É através destes documentos que 

a diretoria cria e executa o planejamento 

estratégico da instituição e todos os projetos 

que visam o cumprimento dos objetivos da 

Abrarte, sempre sob o acompanhamento do 

Conselho Doutrinário e do Conselho Fiscal.  

Ao longo desses anos, diversas atividades 

foram se realizando, como os fóruns, as as-

sembleias gerais, a Semana Nacional de Arte 

Espírita, as mostras regionais, a publicação de 

livros, entre outras tantas iniciativas. Para isso, 

sempre foi importante a participação dos 

associados. Sem o trabalho voluntário desses 

irmãos e irmãs, muito do que já foi feito 

certamente não teria vindo à lume.  

A Abrarte teve 45 associados-fundadores. 

Como o passar dos anos, o quadro de asso-

ciados foi crescendo,  e  os  novos integrantes 

passaram também a colaborar na construção 

da história da Associação. Hoje, a Abrarte 

conta com 223 associados, artistas, promo-

tores de arte e demais colaboradores.  

Ser associado é muito significativo. A cada 

novo associado que ingressa na instituição 

são, na verdade, mais duas mãos dispostas a 

trabalhar e fortalecer o movimento de arte 

espírita em nosso país e, por que não dizer, no 

mundo!  

Mas, podemos nos perguntar: como fazer 

para associar-se à Abrarte? O que é preciso? 

Há alguma condição especial? O associado 

precisa ser espírita? Que linguagem artística 

precisa fazer?  

A resposta a essas perguntas é simples! 

Primeiramente, é necessário a vontade de 

querer se associar. Em seguida, acessando o 

site da Abrarte (www.abrarte.org.br), é possí-

vel encontrar todas as informações e 

requisitos necessários, na aba “Associados” e, 

em seguida, “Como associar-se”. Nesta page 

há também um link para o preenchimento da 
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proposta de associação. Ao preencher a 

proposta, na área “Outras informações” será 

necessário indicar o associado que está 

convalidando a associação, chamado 

associado proponente.  

A proposta chegará ao conhecimento da 

Diretoria que procederá a apreciação e, em 

pouco tempo, encaminhará um e-mail ao 

interessado com as considerações acerca de 

sua associação. É preciso ficar atento na hora 

do preenchimento, pois, quanto mais infor-

mações inseridas na proposta de associação 

(como, por exemplo, tipo de arte que pratica, 

casa espírita que frequenta, links com algum 

registro de suas atividades de arte, etc.), mais 

ágil será o retorno da proposta.  

A Abrarte aguarda o seu contato. Faça parte 

da nossa família e colabore com o forta-

lecimento da prática da arte espírita!  

Caso ainda persistam dúvidas, entre em 

contato com a secretaria da Associação, pelo 

e-mail abrarte.secretaria@gmail.com, que 

responderemos às perguntas.

 

ASSOCIADOS DA ABRARTE ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 
1 Ticy Anne dos Santos Matos - Macapá/AP 18 André Luiz Dias - Curitiba/PR 

4 Moacyr Ramos Camargo - São Paulo/SP 18 Marcelo Manga - Rio de Janeiro/RJ 

6 Jari Kardec Pereira Oliveira - Macapá/AP 23 Ismênia Novaes Barbosa - Vitória/ES 

7 Elciomar Rocha - Curitiba/PR 24 Adriana P. da Fonseca - Rio de Janeiro/RJ 

11 Adriano Alves de Souza - Belo Horizonte/MG 24 João Batista Paiva - Campo Grande/MS 

13 Camila Maria Gonçalves da Silva - Santos/SP 24 Flávia Gomes do Lago - Macapá/AP 

15 Marianne Muniz S. Teixeira - Rio de Janeiro/RJ 28 Marina Rodrigues Lisboa - Rio de Janeiro/RJ 

15 Valdir Alves da Silva - São Paulo/SP 30 Maria Lúcia Ribeiro de Azeredo - Belém/PA 

 

Rede Abrarte 
Você sabia que agora a 

Abrarte tem um novo canal 

de comunicação? Trata-se 

da REDE ABRARTE via 

Whatsapp. Para participar, 

basta adicionar o número 

(48) 98862-5624 na agenda 

de seu celular (salve com o 

nome Abrarte Oficial) e 

depois encaminhar mensa-

gem via Whatsapp, infor-

mando seu nome e cidade, e 

solicitando seu ingresso na 

rede. Pronto! Você receberá 

todas 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 comunica-

ção institucional da Abrarte, 

facilitando o contato dos 

associados. 

(48) 98862-5624 

Tesouraria  

Durante o XIX Fórum 

Nacional de Arte Espírita, 

no domingo, 19 de junho, 

às 9h30 da manhã,  

ocorrerá a Assembleia 

Geral dos associados.  

Esteja em dia com sua 

anuidade para ter direito a 

voto.  Seu voto e sua 

participação são 

importantes para nossa 

Associação.  

Para verificar como está sua 

situação, entre em contato 

com a tesouraria pelo e-

mail: 
abrarte.tesouraria@gmail.com  

mailto:abrarte.secretaria@gmail.com
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 Pelo Brasil 
 

Bem-vinda Aurora e o 

Evangelho nos dias atuais  
Um mergulho poético que propicie um 

diálogo entre o Evangelho de Jesus e os temas 

que estão em pauta na atualidade. A nova 

produção da Oficina de Estudos da Arte 

Espírita, o espetáculo Bem-Vinda, Aurora, se 

propõe a enfrentar esse desafio em forma de 

musical! 

Durante a arrumação de uma mudança, uma 

mulher tem pela frente um doloroso processo 

de transformação íntima em que precisará 

enfrentar seus medos, ressignificar sua fé e 

reencontrar no amor a verdadeira essência do 

seu ser. Aurora terá a oportunidade de se 

reconciliar com o seu passado através das 

relações que estabelece com sua família e 

amigos, que a ajudarão na mudança da casa e 

do seu coração. Assim como um amanhecer, 

que vislumbra a possibilidade de uma 

renovação de vida, em um dos momentos 

mais críticos da sua existência. 

Muitos temas ainda são considerados tabus 

em alguns espaços de circulação do conhe-

cimento espírita. Aurora e seus amigos vão se 

defrontar com muitos deles nas suas jornadas, 

como o empoderamento feminino, a postura 

antirracista, o respeito à comunidade 

LGBTQIA+ e a vivência do luto. Assim, na 

medida em que caminha por essa estrada de 

entendimento e de troca, vai restaurando a 

sua fé em si e, sobretudo, na vida. 

 

Você pode ajudar! 

Todos podem participar ativamente da 

realização deste musical. Seja através do 

financiamento coletivo, a famosa vaquinha, 

que pode ser acessada através do site 

https://www.kickante.com.br/vaquinha/come

cando-o-trabalho-or-bem-vinda-aurora-o-

musical ou ajudando na divulgação. Quem 

entende essa oportunidade de diálogo em 

forma de arte como uma oportunidade 

relevante, pode, através de suas redes, 

compartilhar as informações disponíveis nas 

plataformas digitais do Instagram e Facebook: 

@bemvindaauroraomusical e no site 

www.bemvindaauroraomusical.com.br. 

Apostamos na arte e em seu grande poder na 

transformação do mundo, de amanhecer 

consciências e de transformar sentimentos. 

Bem-Vinda Aurora é a humilde colaboração 

da Oficina de Estudos da Arte Espírita para um 

mundo que respeite mais as diferenças, 

acolha a dor do outro e possibilite a vivência 

plena do amor, assim como Jesus sempre 

exemplificou. Vem com a gente! 

  

RJ 

Luciana Varajão no papel de Aurora 
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https://www.kickante.com.br/vaquinha/comecando-o-trabalho-or-bem-vinda-aurora-o-musical
https://www.kickante.com.br/vaquinha/comecando-o-trabalho-or-bem-vinda-aurora-o-musical
https://www.kickante.com.br/vaquinha/comecando-o-trabalho-or-bem-vinda-aurora-o-musical
http://www.bemvindaauroraomusical.com.br/
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Canção da Alegria Cristã 

 

 

Somos companheiros, amigos, irmãos 

Que vivem alegres, pensando no bem 

A nossa alegria é de bons cristãos 

Não ofende a Jesus, nem fere a ninguém 

 

(Refrão) 

A nossa alegria (a nossa alegria) 

É o bem do Evangelho (é o bem do Evangelho) 

Vibra e contagia (vibra e contagia) 

Da criança ao velho (da criança ao velho) 

Mesmo entre perigos (mesmo entre perigos) 

Daremos as mãos (daremos as mãos) 

Como bons amigos (como bons amigos) 

Como bons cristãos. 

 

Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado 

Vamos trabalhar com muita alegria 

Pelo Espiritismo mais cristianizado 

Pela implantação da paz e harmonia! 

 

(Refrão) 

 

 

 
Música de 

Leopoldo Machado 

 

 

 

Clique aqui para ouvir a música 

https://www.cifraclub.com.br/espirita/cancao-da-alegria-crista/

