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Após dois anos de pandemia, a Paróquia Imaculado Coração de Maria voltou a 

vivenciar a Semana Santa com a realização das encenações que marcam a Via Sacra 

e a celebração da ressurreição de Cristo.  

O trabalho realizado pela Equipe Semana Santa foi interrompido em março de 2020, 

quando a pandemia foi decretada mundialmente e as igrejas foram fechadas. Naquela 

data faltavam três semanas para que atores das diferentes comunidades 

apresentassem a tradicional encenação da Paixão de Cristo, retratando da última ceia 

até o flagelo na cruz.  

Mais do que um teatro, o trabalho desenvolvido pela equipe busca aproximar cada 

cristão daquilo que Jesus vivenciou e lembrar que é em sua morte e ressurreição que 

encontramos o sentido da nossa fé e existência.  

Dentro desse espírito, mesmo diante das incertezas sobre como chegaríamos a essa 

data, em meados de fevereiro o padre Javier e a Equipe da Semana Santa decidiram 

retomar as apresentações, dessa vez em um formato mais enxuto, diante da falta de 

patrocínio e atores.  

“Nosso trabalho é pequeno diante da grandeza do evento. Estamos passando algo 

que realmente aconteceu e tentamos transmitir isso. Todos se ajudando”, conta 

Cláudio Luciano Souza, coordenador da equipe Semana Santa, formada por três 

casais.  

Neste ano, cerca de 30 pessoas participaram na encenação e produção, metade em 

comparação aos anos anteriores.  



Foram oito semanas para preparar a apresentação que foi da condenação de Cristo à 

morte de cruz ao sofrimento de Maria ao segurar o corpo de seu filho amado.  

Neste Domingo de Páscoa a equipe, que também deu apoio à Procissão do Encontro 

realizada na quarta-feira, esteve no Santuário Cristo Amor Misericordioso, encenando 

o encontro das três mulheres com o Cristo Ressuscitado. “Eis que estarei convosco 

até o fim dos tempos”, disse Jesus.  

Para o próximo ano, a equipe planeja realizar pessoalmente os convites às 

comunidades para que mais jovens possam atuar e mais pessoas passem a integrar a 

equipe, dando continuidade ao trabalho de evangelização. 


