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Cidades
Encenação da Paixão de Cristo comove platéia

Apresentação de grupo teatral do J. Vista Alegre promove a difusão do Evangelho

Carla Silva
Milene Moreto
DA AGÊNCIA ANHANGÜERA
carla@rac.com.br
milene@rac.com.br

Atenta e emocionada. Assim se comportou a platéia que assistiu na noite de ontem a
encenação da Paixão de Cristo, realizada pelo Grupo de Teatro Santa Inês, no Jardim Vista
Alegre, em Campinas. Para muitos, assistir ao espetáculo foi a primeira experiência e contato
com o teatro.

Os atores, todos voluntários, não mediram esforços para representar com perfeição a
tradicional cena religiosa que arrancou aplausos e lágrimas de centenas de pessoas.”Foi lindo.
Mostrou com detalhes a vida de Jesus. Eu nunca tive a oportunidade de ir ao teatro. Vir aqui
hoje e assistir a Paixão de Cristo é uma recordação que vou levar para a vida toda”, disse o
aposentado de 73 anos, Osvaldo Rossi.

Para a professora Alessandra da Conceição Silva, de 30 anos,a encenação foi uma forma de
unir o útil ao agradável. “Aprendemos um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo e assistimos
a uma peça de teatro de qualidade. Impossível assistir e não se emocionar”, conta. A Paixão
de Cristo é uma encenação do Evangelho de São João.

Para os cristãos, o ato promove a evangelização. Quando realizada no teatro é a oportunidade
de promover uma integração cultural. A dona de casa Djanira Tereza Gomes, de 65
anos,assegura que a fórmula deu certo. “Cultura e religião podem sim andar juntas. Sem contar
que este foi um espetáculo gratuito. Quem não tem dinheiro para ir ao teatro pode vir aqui que
o prazer é o mesmo. Sem contar que neste caso, nos sentimos abençoados”.

A companhia possui mais de 100 integrantes que atuaram e participaram da montagem da
encenação. Durante a cena da multiplicação dos pães, foram distribuídos simultaneamente
pães para a platéia. O espetáculo é apresentado há cinco anos pela comunidade.
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