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CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

SANTA RITA DE JACUTINGA

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE CELEBRA SEMANA SANTA 
COM ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO

VIVENDO A SEMANA SANTA EM 
SANTA RITA DE JACUTINGA

Durante a celebração da Semana Santa, 
a Basílica Menor Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, em Conceição do Rio Verde, foi 
palco da encenação das últimas horas de Je-
sus, a Via Sacra.

A peça foi encenada pelos adolescentes 
do EAC e pelos jovens do EJC na manhã da 
Sexta-Feira da Paixão, dia 14 de abril. Mos-
trando os últimos passos de Cristo antes de 
sua Morte e Ressurreição, os jovens emocio-

naram quem compareceu ao adro da basílica 
para acompanhar a apresentação.

João Maciel, palestrante e incentivador 
do EAC, agradeceu a todos que acreditaram 
no projeto. “Nosso muito obrigado ao nos-

so pároco, padre Edson, pela confiança nos 
jovens e adolescentes da nossa comunidade 
e a todos que contribuíram para a realização 
da Via Sacra”, disse.

Com informações de João Maciel

Elenco da apresentação reunido Momentos da Via Sacra

Momentos da Paixão de Cristo encenada em Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Jacutinga celebrou, entre 
os dias 9 e 16 de abril, a Semana Santa, em 
que os fieis seguiram os passos de Jesus até 
a cruz e se alegraram com sua ressurreição. 

Diversos momentos marcaram a celebra-
ção da Semana Maior, como a encenação 

das Dores de Maria, a Via Sacra Iluminada 
e o encontro das imagens de Nosso Senhor 
dos Passos e Nossa Senhora das Dores na 
Igreja Matriz. 

Mas o momento que mais emocionou os 
santarritenses foi a encenação da Paixão de 

Cristo na Praça da Matriz na Sexta-Feira San-
ta, dia 14. Os passos dolorosos de Jesus, sua 
Paixão e Morte foram representados pelo 
grupo de teatro da cidade. Em seguida, foi 
feita a procissão do enterro.

O pároco da cidade, Pe. Márcio Aurélio 

Neves, agradece a cada um que se empe-
nhou e se dedicou nesse trabalho, que aju-
da a celebrar e viver melhor a fé em Cristo 
Jesus.

Com informações do
 Pe. Márcio Aurélio Neves

EMOÇÃO MARCA A ENCENAÇÃO DA MORTE 
DE CRISTO EM BAEPENDI

BAEPENDI

Uma tradição que há mais de 200 anos vem 
fazendo história no município de Baependi, a 
Semana Santa desse ano foi repleta de emoção 
e muita tradição. A tradicional Semana Santa em 
Baependi acontece há mais de 200 anos. As pro-
cissões, como sempre, são seguidas pela banda 
de música e coro, as missas e as demais atividades 
da Igreja são acompanhadas por milhares de fiéis 
todos os anos.

A Semana Santa é a celebração dos mistérios 
da Reconciliação; a Paixão, a Morte e a Ressur-
reição de Jesus Cristo. É um período muito im-

portante para os católicos que vivem momentos 
profundos de oração e reflexão.

O momento mais aguardado dessa tradição é 
a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de 
Cristo, que é representada pelo “Quadro Vivo”, 
um dos maiores teatros ao ar livre da região. Uma 
comovente e belíssima apresentação que todos 
os anos atrai fiéis de várias cidades para acompa-
nhar momento de fé e emoção.

O  Quadro Vivo foi criado em 1961, porém 
este ficou por um período desativado, onde foi 
novamente resgatado por Toninho Pena, Álvaro 

Pena e Pedro,  em 1975. Neste mesmo ano, os 
três amigos faleceram. Em 1983 foi criada a As-
sociação Dramática de Baependi - Quadro Vivo, 
que contou com o apoio da Câmara Municipal, 
da prefeitura e da Paróquia do município para a 
sua criação.

Ao fim da encenação os atores foram saudados 
sob fortes aplausos por todos os presentes, que 
admiraram o espetáculo, que teve muita cultura, 
coreografias especiais e um cenário espetacular.

Como forma de agradecer e confraternizar 
mais uma apresentação do Quadro Vivo, o elenco 

e envolvidos em todas as etapas dessa tradição se 
reuniam no dia 15 de abril para comemorar mais 
um edição de sucesso.

No encontro não faltou animação e descon-
tração, por terem a certeza de que o trabalho foi 
bem feito e que mais uma vez, entraram na histó-
ria com o belo espetáculo. 

Em uso da palavra o presidente do Quadro 
Vivo, Francisco Manuel Viotti, agradeceu a todos 
os envolvidos que se esforçaram e empenharam 
para a realização dessa edição.
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Encenação da Paixão de Cristo em Baependi

O presidente do Quadro Vivo de Baependi, Francisco 
Manuel Viotti, em uso da palavra

O presidente do Quadro Vivo de Baependi, Francisco 
Manuel Viotti, com a diretora-presidente do Jornal Pa-

norama, Karla Danitza Velásquez

O elenco do Quadro Vivo de Baependi A diretoria do Quadro Vivo de Baependi


