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Cidades
Vista Alegre recria a Paixão de Cristo

Cerca de 100 voluntários do bairro integram o Grupo de Teatro da
Paróquia Santa Inês e leva para o palco a Via Sacra
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A encenação da Paixão de Cristo pelo Grupo de Teatro da Paróquia Santa Inês, no Jardim Vista Alegre —
marcada para hoje à noite, às 20h — já está se tornando uma tradição em Campinas. Montada pela força
do voluntarismo de membros da comunidade, a encenação está completando cinco anos e a expectativa é
que este ano atraia perto de nove mil pessoas — três mil a mais que no ano passado. O grupo é formado
por cerca de 100 atores amadores, com idades que vão dos 3 aos 65 anos.

A encenação é baseada no Evangelho de São João e tem como objetivo levar a evangelização por
intermédio do teatro, e, ainda, proporcionar “uma integração cultural na comunidade”, explica o ator e um
dos coordenadores da companhia, Adenilson Aparecido Rocks. “Fizemos este espetáculo pensando em
quem não pode assistir os espetáculos apresentados nos teatros da cidade devido ao alto custo”, diz ele.

Rocks conta que a cada ano o número de participantes aumenta. No início eram 40 atores em cena e hoje
já chega a uma centena. “É muito bom perceber que uma equipe que começou ensaiando em uma
garagem, hoje pode contar com um palco de 12 metros e com um público de nove mil pessoas, que é o que
esperamos para hoje.”

Com a experiência adquirida ao longo desses anos, a companhia quer levar o espetáculo a outra cidades.
“Esse ano (no dia 31 de março) fizemos uma apresentação em Pradópolis (cidade no Interior de São Paulo,
a 230 km de Campinas). A intenção é incluir cada vez mais cidades em nosso roteiro”, diz.

A novidade para a apresentação desta noite é a nova cena da multiplicação dos pães e peixes e a morte de
Judas, que será a primeira passagem feita em monólogo pelo grupo. Ao todo, são 27 cenas e o espetáculo
dura uma hora e 30 minutos.

Desde 2006, os integrantes do teatro realizam diversos eventos com o objetivo de arrecadar fundos para a
confecção dos figurinos, cenários e gastos com equipamentos de som. “O custo de uma apresentação é
muito alto para nossos padrões. Temos dificuldade em conseguir patrocínio. Continuamos com o projeto
com a certeza de levar uma mensagem cristã para todos os que assistem e desejando, acima de tudo, a
paz entre os homens. Queremos tocar o coração das pessoas”, ressalta.

A entrada para assistir a Paixão de Cristo do grupo da Paróquia Santa Inês é gratuita. A direção conta com
11 integrantes.
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