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CARTA A O L EI T O R

A Paixão de Cristo que nos cativa
Desde o início, em 1951, quando as encenações aconteciam nas ruas da Vila de Fazenda
Nova, a encenação é realizada com muito suor, muita dedicação e comprometimento
de todos os envolvidos. Nós nos esmeramos na riqueza dos detalhes e no realismo das
cenas, a fim de proporcionar ao nosso público uma viagem no tempo, na qual as pessoas
possam viver emoções como se estivessem presenciando os fatos que aconteceram há
mais de dois mil anos.
Nas pesquisas de opinião que realizamos todos os anos durante a temporada, o
espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é classificado como ótimo e bom por
98% do público. Esse alto índice de aprovação nos deixa muito gratos, pois revela que o
esforço empreendido por toda a nossa equipe tem contribuído para alcançar a meta de
produzir, com esmero, um espetáculo teatral de alto nível em todos os seus aspectos.
Para isso, contamos com o apoio de inúmeros colaboradores, que estão conosco há
vários anos. Para todos nós, que fazemos parte dessa grande equipe, é uma honra poder
dar a nossa contribuição para a perpetuação desse espetáculo, que começou a partir
do tino empreendedor do meu avô Epaminondas Mendonça e, depois, transformou-se
numa mega produção, graças ao trabalho idealista e obstinado dos meus pais, Plínio e
Diva Pacheco que, como tantos outros, se apaixonaram por esse projeto e fizeram dele
uma parte importante de suas vidas.
A encenação da Paixão de Cristo em Fazenda Nova sempre exalou uma energia
capaz de conquistar as pessoas. No começo, quando o acesso ao lugarejo era feito
por estradas de barro empoeiradas, artistas e figurinistas vinham do Recife, montados
em carrocerias de caminhão para participar da encenação nas ruas da Vila sem ganhar
nenhum tostão e se hospedando de forma precária. Da mesma forma, vinham jornalistas
convidados, que se dispunham a ajudar a divulgar a peça em publicações nacionais.
E assim foi ao longo dos anos. Mais e mais pessoas vinham à Fazenda Nova e não
conseguiam mais sair. Até hoje, testemunhamos como as pessoas que chegam aqui
ficam encantadas de alguma maneira. Não é só com o tamanho da cidade-teatro ou
com a grandiosidade dos cenários. É algo mais, que não sabemos explicar. Alguma
energia que cativa e faz com que as pessoas se sintam atraídas a se integrar a esse
universo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.
Sem dúvida, essa simbiose da equipe com a Paixão é um fator decisivo para
a excelência do espetáculo, pois quando fazemos alguma coisa movidos
pelo coração procuramos fazer sempre mais. Acho que esse é o
nosso segredo para realizar um espetáculo cada vez melhor.

Robinson Pacheco

Coordenador Geral da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
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O MA I OR TE A TRO AO

A

A 180 km da capital pernambucana, a vila
de Fazenda Nova, distrito do Brejo da
Madre de Deus, tocou a sensibilidade de
Plínio Pacheco, gaúcho de alma nordestina.
Plínio, jornalista autodidata, transformou
o solo árido em terreno fértil, quando
enxergou a semelhança do lugar com a
Judeia e ali decidiu construir uma réplica
da cidade de Jerusalém, onde Jesus viveu
seus últimos dias.
O ano era 1962, mas o sonho do gaúcho
visionário só veio a se concretizar anos
depois. O povo pernambucano ganhava
um Patrimônio Cultural e Material: o maior
teatro a céu aberto do planeta, que tirou
das ruas da pequena vila o “Drama do
Calvário” e fez de Fazenda Nova o ponto
turístico mais importante do Brasil em cada
Semana Santa, há 52 anos.
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CURIOSIDADE
O projeto de vida da família
Pacheco levou 40 anos
de trabalho árduo para
ser erguido pelas mãos de
seu patriarca e de dezenas
de operários, que foram
movidos pela genialidade
de um verdadeiro mestre do
empreendedorismo.
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Quem chega à Fazenda Nova,
vila com pouco mais de sete
mil habitantes, depara-se com
uma cidade-teatro de 100 mil
metros quadrados, o equivalente
a um terço da área murada da
Jerusalém do tempo de Jesus.
No interior de suas muralhas,
nove cenários compõem um
conjunto arquitetônico que
reproduz, com riqueza de
detalhes, tanto os ambientes
naturais, (os montes da Galileia,
o Calvário, o Horto), como as
edificações da Jerusalém do
ano 33 da Era Cristã, (o Templo
de Jerusalém, o Palácio de
Herodes, o Fórum Romano). Os
cenários são obras monumentais,
concebidas pelo talento
de arquitetos e cenógrafos
nordestinos, nos quais nomes de
fama nacional dividem as cenas
com artistas pernambucanos e
figurantes da região, dando vida
à história da paixão e morte de
Jesus, segundo fatos relatados
nos Evangelhos, para milhares de
pessoas, todos os anos.

Foto: Eli Filho

AR L I V RE D O M U ND O

3.500 metros de uma imponente muralha de
pedras, com quatro metros de altura e 70 torres
de sete metros cada, cercam a Nova Jerusalém
e fazem da cidade-teatro um lugar único, onde é
possível se transportar, numa viagem no tempo,
ao Oriente Médio, à antiga Judeia, dominada
pelo Império Romano há mais de dois mil anos

CURIOSIDADE
Este ano, a Paixão de Cristo de Nova
Jerusalém chega à sua 52ª temporada
consecutiva na cidade-teatro,
atraindo milhões de espectadores
de todo o Brasil e do mundo.
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C A D A C EN ÁR IO

A

Ao adentrar o Teatro de
Nova Jerusalém, o público
volta ao ano 33 da Era Cristã,
encontrando uma verdadeira
cidade, onde são encenadas
as passagens mais belas e
emocionantes dos últimos
dias de Jesus na Terra. Os
espectadores se deslocam
entre os cenários, revivendo
a peregrinação dos fieis

seguidores de Jesus. A
sensação é de participar de
fatos que aconteceram há
mais de dois mil anos.
O texto é da peça
“Jesus”, escrita por Plínio
Pacheco em 1967, encenada
pela primeira vez em 1968,
na cidade-teatro, com seus
cenários ainda inacabados.
Com 12 atos, a obra

ganha vida, não apenas
pela interpretação dos
500 atores e figurantes
que vivem as cenas, mas,
também, pelos nove belos
cenários que impõem grande
realismo às passagens da
Paixão. Convidamos o leitor,
a conhecer, em detalhes, os
cenários da Paixão de Cristo
de Nova Jerusalém:

O SERMÃO
Aqui, acontecem três cenas do espetáculo: o Prólogo, a Tentação e o Sermão da
Montanha. No Prólogo, os profetas Moisés e Elias anunciam a vinda do Filho de Deus.
Na Tentação, após quarenta dias no deserto, Jesus é tentado pelas múltiplas faces do
demônio. No Sermão da Montanha, Jesus prega à multidão, acolhe as criancinhas, cura
os cegos e ensina o Pai Nosso. E, ao saber da prisão de João, o Batista, decide seguir
para Jerusalém.

TEMPLO DE JERUSALÉM
No segundo palco-plateia, acontecem
duas cenas. Na primeira, Jesus entra,
triunfantemente, em Jerusalém, aclamado
pelo povo da Galileia e da Judeia, expulsa
os vendilhões e discute com os fariseus,
escribas e doutores da lei. Na segunda, o
Sinédrio, o Conselho Supremo, presidido
pelo Sumo Sacerdote, Caifás, decide
condenar Jesus; Judas vende seu mestre
por 30 moedas.

O CENÁCULO
Jesus reúne seus discípulos para deles
se despedir numa última ceia; oferece-lhes
o pão e o vinho (seu corpo e sangue). O
final desta cena é sempre muito aplaudido,
com um tableau vivant (pintura viva),
reproduzindo “A Última Ceia”, célebre
pintura de Leonardo da Vinci.
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O, UM A EMO Ç ÃO
O HORTO
A plateia prestigia três cenas no Horto das Oliveiras: Agonia no Horto, A Traição e a Prisão
de Jesus. No Horto, acontece a segunda tentação de Jesus, que é vítima de grande sofrimento.
Em seguida, Judas o trai com um beijo, entregando-o aos soldados do Sumo Sacerdote Caifás.
Fotos: Carlos Henrique, Fábio Jordão,
Felipe Souto Maior e João Tavares

PALÁCIO DE HERODES
No suntuoso palacete do Rei Herodes,
o público assiste à Bacanal de Herodes,
as orgias da corte do tetrarca da Galileia.
Herodes pede um milagre ao Messias e,
não sendo atendido, devolve-o a Pilatos.

O FÓRUM ROMANO
O Procurador Pôncio Pilatos interroga Jesus
e manda-o à flagelação. Pilatos solta Barrabás e
lava as mãos, condenando Jesus à morte na cruz.

A VIA SACRA
A mãe de Jesus questiona a João sobre a necessidade do grande sacrifício. Jesus
carrega sua cruz a caminho do Calvário. Maria, ao vê-lo cair sob o peso da cruz, corre em
socorro do filho. Madalena lamenta o sacrifício do Mestre e Jesus consola as mulheres de
Jerusalém, que choram diante da crueldade dos romanos.
O CALVÁRIO
Judas, em desespero, enforca-se
num ramo de árvore. Neste mesmo
cenário, acontecem a Crucificação e a
morte de Jesus. O momento da morte
na cruz é cheio de efeitos especiais, que
muito emocionam o público. E a carga
emocional aumenta, com o monólogo de
Maria chorando a morte do Filho.
O SEPULCRO
Aqui acontecem as emoções finais da encenação com o sepultamento de Jesus, sua gloriosa Ressurreição e, finalmente, o grande final da subida de Jesus aos céus diante da multidão.
Revista da Paixão de Cristo | 2019
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C E NA S E E F EITOS ESPECIA IS

CURIOSIDADE
Na cena da
Ascenção,
elevadores e pedras
cenográficas são
os efeitos especiais
que sugerem a
subida de Jesus
ao céu.

C

Cada cena da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém transmite uma nova emoção. O espetáculo impressiona pela grandeza dos cenários e pelo realismo das cenas. Vale destacar
que, durante as apresentações, para além de
toda a estrutura e da primorosa atuação dos
artistas, a qualidade dos efeitos especiais faz
o encantamento do público.
No Prólogo, os profetas parecem flutuar,
declamando o início do Evangelho de João;
Demônios surgem das pedras como se fossem parte delas; no Horto, um elevador sugere o Demônio saindo das profundezas da
Terra e sumindo, após a segunda tentação.
“Em 2016, foi construída uma carruagem com tecnologia 3D para a entrada do
Rei Herodes. Além disso, as pinturas de
arte com a técnica de faux finish painting,
deram autenticidade ao palácio, simulando
pedras envelhecidas”, afirmou o cenógrafo
Octávio Catanho.
Desde 2016, Pilatos entra em cena numa
biga romana, ao longo de uma rampa à
direita possibilitando melhor visualização
pelo público. Além disso, nesse cenário são
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também usadas pinturas de arte, simulando
mármore antigo, o que torna o Fórum Romano ainda mais real.
A Morte de Judas é plena de efeitos,
que emprestam grande realismo, especialmente no ato do enforcamento. Na Crucificação, Jesus é pregado na cruz e, no
momento da sua morte, vários efeitos especiais, ocorrendo simultaneamente, levam
o público ao delírio.
No Sepulcro, a grande pedra que cerra
a tumba, move-se sozinha para a ressurreição de Jesus. Um anjo surge do nada por
sobre o túmulo, para anunciar que Jesus
vive. Finalmente, na cena da Ascensão,
belos efeitos especiais sugerem a subida de
Jesus ao céu.
“Uma pessoa muito importante para a
história de Nova Jerusalém é Octávio Catanho. Um grande amigo, conhecido como
‘Tibí’. Ele é o ‘inventor’ dos efeitos especiais.
Com inteligência e sensibilidade, viabiliza
cada cena imaginada, tornando-as cada vez
mais belas”, afirmou o presidente da STFN,
Robinson Pacheco.
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ENT R E U M A C
A Paixão de Cristo de
Nova Jerusalém chega à
sua 52ª edição prezando
pela inovação como
diferencial, com
encenações mais
marcantes, que ficam na
memória de quem visita
o maior teatro ao ar livre
do mundo. Uma grande
equipe técnica compõe os
bastidores da produção,
desde a concepção dos
cenários, figurinos e
maquiagem, até o momento
em que os atores entram
em cena. Tudo isso tem
como objetivo retratar, com
o máximo de realidade,
uma das histórias mais
conhecidas da humanidade.
Em 2019, o filme “Maria
Madalena”, do cineasta
Garth Davis, foi fonte de
inspiração para a concepção
da iluminação, cenografia
e figurinos dos mais de
500 atores e figurantes.
“A cartela de cores dos
figurinos foi em tons mais
claros, para a fotografia com
mais luz do que sombra,
nos filmes publicitários.
As fibras dos tecidos
cada vez mais naturais.
E, pela primeira vez, todo
o tingimento foi natural,
utilizando raízes, cascas de

12

árvores, frutas e sementes”,
detalhou a figurinista e
diretora de arte, Marina
Pacheco. Ela explica que,
na antiga Galileia, as roupas
eram tingidas em tons mais
crus, por não existir tanta
variação de cor a partir
da extração vegetal. “Os
acabamentos são manuais,
com inúmeros detalhes.
São vestimentas com
técnicas de envelhecimento
e desgaste. Algumas são
lixadas e inserimos tecidos
naturais, como o linho e o
algodão, muito utilizados na
época”, acrescentou.
Vários personagens
tiveram os figurinos
atualizados, a exemplo
de Jesus, Maria, Madalena
e os apóstolos. “Durante
as gravações dos filmes
publicitários, os atores
puderam sentir o cheiro
da planta, do chá e da
raiz. Com certeza, se
entregaram mais ao clima
e à emoção da cena. Para
o manto de Jesus, foi feito
um tingimento natural
com casca de romã, caju e
semente de jucá, além do
tecido de algodão natural”.
Desde o início dos
espetáculos, em 1968, o
figurino já passou por três
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A

Figurinos apresentam cartela de core

CE NA E OU T R A

es com tons claros e tecidos naturais
grandes reformas. As roupas
de Maria eram em azul e
branco e as de Madalena,
em roxo e amarelo. “Este
ano, as vestimentas são de
tecido natural, bordados
manuais e em tons crus.
Foram retirados todos os
tecidos sintéticos. Nossos
tecidos são feitos como em
um tear manual, com fibras
mais soltas e tingimento
natural, que transmite
a veracidade da cena”,
completou a figurinista.
O Rei Herodes e a
Rainha Herodíades foram
os primeiros personagens
a terem indumentárias
confeccionadas com matéria
prima comprada no exterior.
São peças idealizadas com
tecidos manufaturados
na Turquia e comprados
no Canadá. Os acessórios
foram feitos com joias
marroquinas. “Os atores
ficam impressionados com
o peso e a realidade que
as vestimentas transmitem.
Eles recebem orientação
de como usá-las, para que
o figurino os auxilie na sua
expressão”, explicou.
“O domínio Romano,
representado por Pôncio
Pilatos, foi uma espécie
de ‘quebra-cabeças’

fascinante. Vivemos a
fundo cada detalhe.
Belas fotografias, que
mais parecem quadros,
são alguns registros das
cenas que retratam o
maior império do
mundo. Chegamos
ao nível das nossas
melhores referências.
Reconstruímos um
Império!”, brinca Marina.
O resultado resume
o árduo trabalho de uma
grande equipe, que deu o
melhor de si e executou
tudo nos mínimos detalhes.
“Agradeço à equipe
dos filmes publicitários
envolvida nesse trabalho,
incluindo o diretor e
roteirista Eduardo Morotó,
os diretores de arte, Júnior
Paixão e Helga Queiroz,
o diretor de fotografia
Marcelo Martins, o figurinista
Victor Moreira e o cenógrafo
Octávio Catanho. Além dos
diretores do espetáculo,
Carlos Reis e Lúcio
Lombardi”.
Ano a ano, há novas
intervenções no espetáculo
de Nova Jerusalém. “Cada
detalhe é de extrema
importância para mostrar
a história com mais
realidade”, finalizou.
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MAQUIAGENS DA PAIXÃO
Espetáculo traz realismo e originalidade por
meio das cores e técnicas

14

Fotos: Felipe Souto Maior

O

O uso de maquiagem é um dos fortes
elementos que compõem o visual dos
personagens. Por trás das cores e técnicas
desse artifício, há muita comunicação e
história. Com “diálogo” entre figurino e
acessórios, a caracterização e a maquiagem
enriquecem a cena e trazem ao público o olhar
de realismo e emoção. A equipe se empenha,
desde o estudo e pesquisa, até o momento em
que se inicia a apresentação.
Os responsáveis pela caracterização de
todos os atores da Paixão de Cristo de Nova
Jerusalém são Adilson Mariz e Júnior Olivier
na maquiagem, e Valdênia Ramos e Eline
Soares nos penteados. Esses profissionais
sabem a importância de ficarem atentos a
todos os detalhes, para garantir um bom
resultado final. “Para a maquiagem, todos
os produtos devem ser no tom da pele do
ator ou da atriz, sem esquecer de igualar
o tom do pescoço ao do rosto”, afirmou
Adilson Mariz.
Maria e Madalena têm maquiagens bem
básicas, o mais próximo possível do natural.

“De cara lavada”, dizem os maquiadores.
Jesus é o personagem com a maior
complexidade, onde é feita uma maquiagem
de efeito. “Fazemos a maquiagem das
chagas que representam os ferimentos dos
flagelos e da crucificação. No rosto, usamos
um pó e um produto natural, que simula um
leve efeito de sujeira”, revelou Júnior Olivier.
Herodes e Herodíades usam maquiagens
muito utilizadas pelo povo do Oriente
Médio. “Exploramos os olhos bem pretos
e demarcados. Referências de pinturas,
fotografias e filmes da antiguidade, retratam
como os homens e mulheres dessa região
utilizavam o produto conhecido como
hena para as pinturas dos olhos e mãos”,
completou o maquiador.
Entre os romanos não era comum o
uso de maquiagem. “Pilatos entra em cena
de ‘cara lavada’, bem natural. Os romanos
viviam sempre em batalhas e guerras, não
diante dos espelhos”, finalizou Adilson Mariz.
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CONHEÇA O ELENCO DA
Juliano Cazarré (Jesus)
O gaúcho, de Pelotas (RS), vai participar pela primeira vez da Paixão de
Cristo de Nova Jerusalém. Iniciou a carreira no teatro, mas coleciona uma
lista de trabalhos na televisão e cinema. Atuou nos filmes “Assalto ao Banco
Central”, “Boi Neon”, com o qual foi premiado como Melhor Ator, em 2017,
no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, e “Tropa de Elite”. Na TV, sucesso nas
novelas da Rede Globo como “Avenida Brasil”, “A Regra do Jogo” e “O Outro
Lado do Paraíso”. Em 2012, foi contemplado como Melhor Ator Coadjuvante e
Melhor Revelação na novela “Avenida Brasil”.

Nínive Caldas (Madalena)
Nascida no Recife (PE), em 24 de janeiro de 1982. Iniciou sua carreira
em 2009, no espetáculo “Elas”, dirigido por Jorge Féo. Estreou no cinema
em 2010, no filme “O Poeta Urbano”, de Antonio Carrilho. Na TV, apresenta
o programa “Na Direção Delas”, pela TV Brasil. Integra o Coletivo Angu de
Teatro, no espetáculo “Essa febre que não Passa”, de Marcondes Lima e André
Brasileiro. Seus trabalhos se expandem para o cinema: “Divino Amor”, “A Morte
Habita à Noite”, “Fim de Festa” e um filme espanhol, “Yucatãn”. Além disso, Nínive
Caldas recebeu o prêmio de Atriz Revelação, com o espetáculo “Pezinho de Galinha”.

Ricardo Tozzi (Herodes)
Estreou na TV em 2005 na novela “Bang Bang”, da Rede Globo. Nascido
em Campinas (SP), esbanja talento nos palcos. Fez outros trabalhos e ficou
conhecido pelos personagens nas novelas “Insensato Coração”, “Caminho
das Índias” e “Amor à Vida”. Seu último trabalho na televisão foi em 2018,
na novela “Orgulho e Paixão”. Já foi indicado como “Melhor Ator” na novela
“Cheias de Charme” e premiado como ator favorito no “Meus Prêmios Nick” por
seu personagem na novela “Insensato Coração”.

Rafaella Carvalho (Herodíades)
A pernambucana teve suas primeiras experiências artísticas em peças
teatrais na escola e apresentações de dança. Iniciou sua vida profissional
como modelo, aos 12 anos. Nessa área, conquistou, anos mais tarde, os
títulos de Rainha do Baile Municipal do Recife, Miss Escada e Miss Olinda,
sendo finalista de outros vários concursos de beleza. Ingressou em seu
primeiro curso de teatro aos 14 anos. Fez sua estreia na Paixão de Cristo
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A PAIXÃO DE CRISTO 2019
de Nova Jerusalém como figurante, nas gravações dos filmes publicitários do espetáculo, em 2009.
Em 2010, participou, pela primeira vez, do elenco, interpretando três personagens: Dama da Corte,
Mulher das Lamentações e Transeunte. Em 2015, ganhou mais uma personagem: uma “mulherrica” que interage com a figuração durante a pregação de Jesus na cena do Sermão. É formada
em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas e pós-graduada em produção e
gerenciamento de eventos.

Priscila Fantin (Maria)
A atriz baiana estreou na TV em 1999, na série “Malhação”. Consagrouse como atriz nas novelas “Esperança”, “Chocolate com Pimenta”, “Alma
Gêmea” e Sete Pecados”, da Rede Globo. Em 2015, recebeu prêmio de
Melhor Atriz pelo filme “Jogo de Xadrez”, dirigido por Luis Antonio Pereira,
no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa e no WorldFest
Houston International Film Festival. Indicada como Atriz de Novela, em
2005, nos Melhores do Ano do Domingão do Faustão, com a personagem
Serena, em “Alma Gêmea”.

Bruno Lopes (João)
Aos 36 anos de idade, formado pelas escolas de teatro Macunaíma, Studio
Fátima Toledo e Escola de Televisão e Cinema Fernando Leal. Atuou em
importantes peças de teatro, como “Cinderela, o Musical”, “Proibido para
Maiores”, “O Encontro das Águas”, “O Filho da Mãe”, “Vida Útil” e “Precisamos
Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”. Na TV, foi sucesso nas novelas “Amigas
e Rivais”, “Chiquititas” e “Carinha de Anjo”. Além de ator, Bruno Lopes também
é produtor e roteirista de teatro e cinema. Entre seus trabalhos no cinema, o
curta “Catarse”, que foi exibido em festivais reconhecidos mundialmente, incluindo o
Festival de Cannes.

Gabriel Braga Nunes (Pilatos)
Nasceu em São Paulo, em 7 de fevereiro de 1972. Filho da atriz Regina Braga
e do diretor Celso Nunes, ficou conhecido pelo seu trabalho nas novelas da
rede Globo e Record TV. “Em Família”, “Insensato Coração”, “Terra Nostra”,
“Essas Mulheres” e “Caminhos do Coração”, foram alguns dos trabalhos
realizados nas duas emissoras. Em 2019, irá participar da minissérie “Se Eu
Fechar os Olhos Agora”, da Rede Globo. Coleciona prêmios e indicações. Foi
contemplado como Melhor Ator na novela “Insensato Coração” e na novela “Amor
Eterno Amor”. Também consagrou-se no cinema e no teatro.
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O JESUS DE CAZARRÉ

CURIOSIDADE
Cazarré nunca havia pensado em fazer teatro, nem
enveredado por oficinas
da área, até que, no terceiro ano do ensino médio, avesso às disciplinas
exatas, inscreveu-se em
artes cênicas por sugestão
do pai, o escritor infanto-juvenil e jornalista Lourenço Cazarré, vencedor do
Prêmio Jabuti de 1998.

D

Do alto dos seus 1,87 metros de altura e 18
anos de carreira, o ator Juliano Cazarré, de
38 anos, ficou com os olhos marejados diante
das imponentes muralhas do Teatro de Nova
Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo. Aquele será o seu palco, entre os dias
13 e 20 de abril de 2019, para representar o
maior líder da história da humanidade, Jesus.
“Eu queria muito participar desse espetáculo
e, quando estive no Nordeste para gravar o
filme ‘Boi Neon’, confidenciei ao diretor Gabriel Mascaro, que queria ser Jesus na Paixão
de Cristo de Nova Jerusalém. O universo me
escutou e aqui estou”, revelou o ator durante
as gravações dos filmes publicitários.
Cazarré disse que interpretar Jesus na
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é muito
mais que um trabalho. Ele considera um pre-
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sente divino, que irá lhe proporcionar uma
jornada espiritual. “É um momento de estudo, de recolhimento, de concentração, de
tentar entender e aprender um pouco mais
sobre a figura de Jesus e os ensinamentos
d’Ele”, afirmou.
Leitor assíduo da Bíblia e com formação
cristã, o ator diz que vai entregar o personagem nas mãos de Deus, para que Ele o conduza: “sempre costumo decidir os trejeitos
dos meus personagens, mas aqui estou muito
aberto para tentar escutar as inspirações e
espero que esse caminho resulte num Jesus
muito humano e muito sereno, mesmo diante
da condenação e da morte”. E completa: “um
Jesus amigo, carismático, que acha graça nas
coisas, que gosta da vida, de estar vivo”. Certamente, um Jesus com o “DNA Cazarré”.
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Como todos os que chegam
à Nova Jerusalém, Priscila Fantin confessou sua surpresa logo
quando chegou para gravar os
filmes publicitários, em dezembro passado. “Escuto sobre a
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém desde que eu comecei minha carreira. Sabia que era algo
grandioso, mas fiquei encantada
com a qualidade da produção.
Não tinha noção do tamanho
dos cenários. Sinto-me muito
feliz por estar aqui, participando
de um espetáculo com padrões
internacionais”, confessou.
Nos intervalos das gravações,
Priscila fez questão de passear
pelos cenários e de sentir a energia de Nova Jerusalém. “Nenhuma construção aqui é apenas
uma construção, tem muita história por trás. Então, realmente
nos sentimos numa outra época.
Parece que entramos numa outra atmosfera”, revelou a atriz.
Priscila também confessa
que, de início, fazer um trabalho
dublado lhe causou certa estranheza. “De longe, não entendia
direito como isso funcionaria,
mas agora já consigo imaginar.
Entendi que é pertinente ao
tamanho do local e à quantidade de pessoas. Afinal, é muita
gente e um espaço muito grande. Nunca imaginei fazer um espetáculo nesses moldes. Estou
super ansiosa para ver como é
que vai ser”, completa.
Para ela, o desafio de inter-

Foto: João Tavares

UMA DOCE MARIA

CURIOSIDADE
Priscila nasceu em Salvador (BA), onde
viveu até os quatro meses de vida. Seu
primeiro trabalho foi em um comercial
para as Lojas Mesbla, aos cinco anos.

pretar Maria, a mãe de Jesus, no maior teatro ao ar livre
do mundo é enorme, mas garante estar pronta para encarar o que vier. “É uma responsabilidade muito grande
assumir um personagem tão conhecido, tão aclamado na
história mais famosa do mundo. Maria viveu uma grande
dor e, pra quem é mãe, é muito profundo se colocar no
lugar dela. É muito sofrimento ver um filho injustiçado,
condenado à morte, sem poder fazer nada para ajudar.
Não faço ideia de como vai ser, mas sei que vou dar o
meu melhor, vou me jogar”, contou, entusiasmada, a nossa bela Maria de jeito meigo, que promete conquistar o
público da Paixão de Cristo 2019.
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A ESSÊ N C IA DA M A D A L E N A
DE N ÍN IVE C A L DA S

CURIOSIDADE
Por quatro anos consecutivos,
Nínive foi dama da corte na
Bacanal de Herodes.

Ela já conhece bem o espetáculo. Nesta temporada, a atriz pernambucana Nínive Caldas vai interpretar
Madalena. “Era meu sonho fazer o papel dessa personagem, mulher corajosa e muito à frente do seu tempo”, diz Nínive.
A atriz lembra que Madalena carregou o estigma
de prostituta até 2016, quando o Vaticano a oficializou
como integrante do apostolado de Jesus. “Passaram
dois mil anos e muitas mulheres ainda vivem naquele
sistema de antigamente, sendo subjugadas, humilhadas
e violentadas. Madalena é inspiração, pois teve coragem
de largar tudo para seguir Jesus”, destaca.
Para compor a personagem, Nínive foi buscar referências no filme “Maria Madalena”, de Garth Davis, que
mostra uma Madalena empoderada. “Eu não vejo em
Madalena muito choro e agonia. Enxergo uma mulher
forte, determinada, que decidiu romper com ela mesma, entender a si para compreender os outros. Ela é um
exemplo de pessoa”, finaliza a atriz.

Para o ator Bruno Lopes, participar do espetáculo será um marco na sua carreira. “É outra forma de
encenar, de trabalhar com o ‘ao vivo’. Este teatro é
um espaço especial. Tudo muito bem pensado, estudado nos mínimos detalhes. Isso mexe com todos
nós. Todo mundo se doando 100%. A troca de energia, tanto dos artistas, do pessoal envolvido por trás
do cenário e do próprio público, faz com que aqui,
realmente, seja um lugar divino”, revela.
“É tão bom quando você chega a um lugar e vê
a história da arte tão enraizada, passando de geração em geração. Definitivamente, não é qualquer
história, não é qualquer espetáculo, não é qualquer
forma de fazer. É realmente uma responsabilidade,
um zelo, um carinho enorme pela arte e isso tem
que ser realmente enaltecido, porque é muito bonito”, finalizou emocionado.
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O EN C A N TA M E N TO D E J OÃ O

CURIOSIDADE
O ator Bruno Lopes vai
atuar ao lado da esposa,
Priscila Fantin.
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A RELEITURA DE PILATOS

Foto: João Tavares
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O entusiasmo de Gabriel Braga Nunes
ao interpretar Pôncio Pilatos, reflete o
interesse do ator pela Paixão de Cristo
de Nova Jerusalém, que já dura mais de
duas décadas. “Desde que comecei a
fazer televisão, há 25 anos, ouvia falar
dessa encenação. Tive as melhores referências de diversos amigos que vieram
participar. Algumas vezes, conversamos
sobre essa possibilidade, mas estava
sempre fazendo novela e nunca tinha
agenda. Era um desejo que eu tinha há
muito tempo”, revela.
Um dos grandes nomes da
teledramaturgia brasileira, com
atuações premiadas na TV, no
cinema e no teatro, o experiente ator ficou encantado com a grandiosidade de Nova
Jerusalém. “Estou
muito impressionado com o tamanho
desse lugar, com
essa cenografia
tão bem feita e
com o nível de
profissionalismo, empenho
e carinho pelo
trabalho. Além
disso, existe
uma história
muito forte
por trás. Para
mim, é um
orgulho estar
aqui e participar desse
projeto”.

Dando vida ao governador da Judeia pela primeira vez, Gabriel Braga
Nunes quer trazer para o público do
espetáculo uma interpretação de
Pilatos que se distancie do estereótipo
de vilão de umas das figuras bíblicas
mais conhecidas pelo grande público.
“Um personagem que tenha dúvidas
sobre o que está fazendo, que questione os seus próprios atos e, assim,
tentar um resultado um pouco menos
maniqueísta do que algumas versões.
Minha expectativa para esse trabalho
é a melhor possível”, finaliza.
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A NATUREZA EGOCÊNTRICA
DO REI HERODES

Fotos: João Tavares
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Não foi a primeira vez que Ricardo Tozzi recebeu o convite para
participar da Paixão de Cristo de
Nova Jerusalém. Quando a oportunidade surgiu, a agenda do ator
não estava disponível. Mas, desta
vez, ele sentiu que iria acontecer.
“Eu fiquei super empolgado, mas
acabou não acontecendo. Engraçado, que agora foi bem diferente.
Tudo conspirou e eu estou aqui. As
coisas têm uma força quando elas
têm que acontecer”.
Para o galã da TV brasileira, o lado espiritual tem grande
importância na vida do artista,
o que ampliou o significado do
papel para além da perspectiva
profissional. “É um espetáculo no
qual a gente coloca todo o amor,
porque estamos falando de fé, de
Deus, da nossa história. Eu sempre tive vontade de participar,
porque sou muito espiritualizado.
É uma honra, um sonho. Eu sempre via as pessoas participando
e pensava: deve ser muito emocionante. Estou muito ansioso”,
revela o ator.
Ricardo Tozzi se sentiu conectado com a cidade-teatro assim que
conheceu o lugar. “É muito impressionante, não apenas pelo que foi
construído, mas pela sensação de
estar em um lugar que é descontextualizado do mundo, dentro de um
universo criado para que isso seja
de verdade. Eu olho para as muralhas de pedra, os cenários, para essa

coisa árida, é tudo muito bom energeticamente.
Existe muito amor, fé e conexão com Deus aqui,
não só da parte de quem vem assistir, mas, também, de quem ajuda a fazer Nova Jerusalém, desde quando Plínio Pacheco começou a imaginar
tudo isso aqui, foi algo missionário”.
Sobre a construção do personagem, ele diz que reforçará
os traços do Rei da Galileia
como antagonista da história
de Jesus. “Eu acho que Herodes é o único personagem que
realmente representa aquele ser
humano debochado, que tem o
ego maior do que tudo. Acredito que para ele, Jesus Cristo, que a
princípio parece apenas uma pessoa
humilde, não chega aos seus pés.
Então, meu Herodes não acredita,
em momento algum, que está na
frente de Deus. Ele vai ser quase
um anti-Cristo”.
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PERNAMBUCANO

A

A cada temporada, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém traz, para o Agreste pernambucano,
atores que estão em destaque no cenário nacional compondo o elenco principal do espetáculo.
Mas, o talento dos atores da terra garante o sotaque pernambucano à encenação que, todos

Alexandre Sampaio

Dando vida, há sete anos, ao fariseu Nicodemos, membro do Sinédrio que segundo o Evangelho se mostrou favorável a Jesus, Alexandre Sampaio tem Nova Jerusalém como um marco da sua trajetória profissional. “É um grande prazer defender esse personagem tão lindo e
fazer parte, há tanto tempo, da equipe desse espetáculo maravilhoso”.

Ednaldo Lucena

Interpretando um Príncipe no Templo de Jerusalém e no Sinédrio, Ednaldo Lucena já viveu outros personagens ao longo de seus 58 anos na Paixão de Cristo, entre Fazenda Nova e a cidade-teatro: José de Arimateia, Caifás, Herodes, Anás e Judas, este último o veterano ator interpretou
por 20 anos. “Quando muda de um personagem para o outro se tem mais uma oportunidade de
multiplicar sua criação. Apenas quem vivencia pode avaliar o que se passa dentro da gente”.

Eduardo Japiassú

Intérprete de Anás na temporada 2019, Eduardo Japiassu já deu vida a diferentes personagens na encenação como o profeta Elias, um Fariseu do Sinédrio e Judas, além do próprio
Anás em temporadas passadas. “É uma experiência ímpar para qualquer ator. Os diversos
personagens permitiram com que eu transitasse por praticamente todos os cenários por toda
história que é contada ali”.

João Ferreira

Único a atuar em todas as temporadas do espetáculo em Nova Jerusalém, João Ferreira
é sinônimo de amor e dedicação à Paixão há mais de 50 anos. Atualmente, interpreta: um
Cego, um Vendilhão, um Ancião, um Músico da Corte e um Transeunte. Os papéis do Bom
e do Mau Ladrão também estiveram entre as suas participações. “Estou atuando desde
1968 até agora, ininterruptamente, mudando apenas de personagem. É com muita alegria
que sempre sou convocado pelos diretores”.

José Barbosa

Após interpretar Jesus durante três temporadas, desde 2015, é de José Barbosa o desafio
de dar vida a Judas. Da cruz à forca, a carreira e a vida do ator estão fortemente conectadas
com a cidade-teatro. “Viver qualquer coisa aqui é especial. Imagine interpretar esses dois
personagens, que são os pivôs da história!”.
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OS QUE BRILHAM
os anos, valoriza a prata da casa e projeta para o mundo nomes como: José Barbosa, Nínive
Caldas, Ricardo Mourão, Rafaella Carvalho, Júlio Rocha, Eduardo Japiassu, Alexandre Sampaio,
Ednaldo Lucena, João Ferreira, Roseane Tachlitsky e Juliana Azevedo entre muitos outros.

Juliana Azevedo

Há 18 anos faz parte do elenco da encenação. Começou interpretando uma Dama da Corte,
uma Mulher das Lamentações e uma Transeunte. Em 2014, ganhou um presente: substituir a
avó, Carolina Andrade, no papel da Mulher, no Sermão da Montanha. “A Paixão de Cristo permitiu um encontro de gerações. Existe um significado todo especial para mim interpretar um
papel que foi da minha avó por tantos anos”.

Júlio Rocha

A história de Júlio Rocha com o espetáculo começou antes do seu ingresso na carreira artística. O
ator que interpretará o apóstolo Pedro já representou diversos personagens de destaque na encenação e está no elenco há 24 anos. “Eu acompanho a Paixão desde a primeira vez que a assisti, quando
eu tinha 14 anos, em 1973, com Carlos Reis fazendo Jesus. Em 1995, eu estava fazendo uma peça no
Recife e fui convidado para uma substituição no elenco do espetáculo. A partir daí não parei mais”.

Rafaella Carvalho

Embora seja uma veterana, participando do elenco há nove anos, esta temporada tem gosto
de estreia para Rafaella Carvalho que vai interpretar pela primeira vez a rainha Herodíades.
“Tenho uma paixão por este espetáculo. Paixão no sentido denotativo da palavra, da emoção,
do fervor. Para mim, sempre foi um sonho, desde os 14 anos”.

Ricardo Mourão

A relação de Ricardo Mourão com Pernambuco é tão próxima que ele é, vez ou outra, confundido
como um artista da terra, embora seja mineiro. Desde 2001, interpreta o sumo sacerdote Caifás no
palco que se tornou o mais significativo de sua vida profissional. “A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é um sonho de criança tornado realidade. São 19 anos de participação e emoção continuadas”.

Roseane Tachlitsky

A estreia na cidade-teatro foi na peça “Noite Feliz - O Nascimento de Jesus”, em 1999, dirigindo um grupo de dança judaica. Em 2005, começou a fazer parte do elenco da Paixão
de Cristo. Ao longo de 14 anos, Roseane Tachlitsky interpretou quase todos os personagens
femininos do espetáculo. Atualmente, vive uma Vendedora no Templo, a Governanta da Corte
de Herodes e Maria de Cleofas, além de se preparar como atriz stand-in de Maria. “Através de
Nova Jerusalém, outras portas se abriram no meu trabalho. É um privilégio!”.
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DÉCADAS DE AMOR E DEDICA
PÚBLICO A CAD
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Em 1997, Carlos Reis e Lúcio Lombardi
estrearam juntos como diretores da Paixão
de Cristo de Nova Jerusalém. “Tínhamos
um grande desafio. Primeiro, revisar o texto
escrito por Plínio Pacheco, após anos de
utilização. Depois, convocar um novo elenco,
ensaios de texto com os novos atores e daí,
a gravação de uma nova trilha. Além disso,
ensaios de texto com marcações, realizados
ainda no Recife. Em Nova Jerusalém, as
mudanças tinham que ser feitas na luz e no
som. E foram feitas”, afirmou Lúcio Lombardi.
A principal contribuição dos amigos e
diretores foi, principalmente, dar uma nova
feição ao espetáculo. “Começamos pela
contratação de atores famosos, fazendo uma
nova gravação do áudio máster, recrutando
novas vozes, inclusive de atores que tiveram
atuação nas antigas radionovelas em
Pernambuco, instalando nova iluminação
cênica e, sobretudo, organizando o trabalho,
ampliando as jornadas de ensaios, essenciais
à concepção das cenas”, ressaltou Carlos Reis.
Posteriormente, os avanços tecnológicos,
especialmente nos setores de iluminação
e de som, fizeram o espetáculo crescer
em qualidade, não esquecendo os efeitos
especiais, que foram sendo introduzidos a
cada ano. “São horas de intenso trabalho de
montagem, edição, mixagem e finalização
das cenas gravadas”, disse Carlos, referindose à preparação de um novo áudio máster a
cada nova temporada.
De acordo com Lombardi, o mais
importante numa produção teatral é o
respeito ao público. “Nossa produção trata-o
com muito carinho, respeitando horários e
atendimentos, pois o público, juntamente
com o texto e o ator, formam a tríade que
concebe um espetáculo. Assim pensamos

na concepção, onde a clareza é o elemento
chave”, lembrou.
Em toda encenação, os diretores sempre
terão de constituir referência para todos
os componentes das equipes que fazem
um espetáculo. “Em Nova Jerusalém,
trabalhamos com um excelente elenco, ao
lado de equipes técnicas de muita qualidade.
Essa estrutura facilita o nosso trabalho”,
destacou Reis.
De acordo com os diretores, para 2019
os desafios são os mesmos de todos os
anos: tornar mais belo e emocionante, um
espetáculo que já vem sendo classificado
como “ótimo” e “bom” por mais de 98%
do público, ano após ano, em pesquisas de
opinião durante as temporadas.
Carlos Reis e Lúcio Lombardi garantem
que tudo na vida sempre precisa de
renovação para que tenha continuidade.
“Torna-se vital para o prosseguimento das
temporadas anuais da Paixão de Cristo,
pensar e investir nas novas gerações de
atores, de técnicos e também, num futuro
próximo, novos encenadores para quem
possamos ‘passar o bastão’”.
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AÇÃO PARA SURPREENDER O
DA TEMPORADA
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SOM E ILUMINAÇÃO

CURIOSIDADE
Em 1997, passou-se a utilizar postes
de razoável altura para a iluminação
do espetáculo, colocados no meio
dos diversos pátios (plateias).

“As primeiras gravações foram feitas em
1997, com captações das vozes do elenco
local e montagem de toda a trilha sonora, em
Adat -tipo de gravador de fita, digital, com
seis canais -, no estúdio da Center”, afirmou
o diretor Carlos Reis.
De acordo com Carlos, desde 2001, o trabalho vem sendo feito utilizando o software
“Protools”. Periodicamente, a Muzak adquire
novas versões do software, de modo que
sempre se atualizam os recursos de edição,
mixagem e finalização dos áudios.
Em 1997, primeiro ano de direção de Carlos Reis e Lúcio Lombardi, para a iluminação
do espetáculo, passou-se a utilizar postes
de razoável altura, colocados no meio dos
diversos pátios (plateias). Até então, toda a
iluminação era feita no chão, provocando o

aparecimento de sombras nas paredes ou
nas pedras que ficam no fundo dos cenários.
A partir de 2000, Nova Jerusalém passou
a locar alguns importantes equipamentos de
iluminação. “Também foram melhoradas as
cabines de operação, quase todas com boa visão das cenas. Antes, as cabines de operação
ficavam por trás dos cenários e os operadores
se “guiavam” praticamente pelo áudio”, ressaltou o diretor.
Com a instituição de novas concepções
de iluminação cênica e, posteriormente, os
avanços tecnológicos, em especial na luz e no
som, o espetáculo cresceu em qualidade, não
esquecendo os efeitos especiais que foram
sendo introduzidos a cada ano. “Contamos
sempre com a colaboração efetiva da produção do espetáculo”, concluiu.
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TURISMO INTERATIVO LEVA
HÓSPEDES PARA OS PALCOS

30
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A ideia de criar uma pousada dentro
das muralhas de Nova Jerusalém surgiu da
preocupação em hospedar os artistas que
participavam do espetáculo, proporcionando conforto à equipe e uma verdadeira
imersão na atmosfera da cidade-teatro. O
desejo de proporcionar essa experiência
para o público fez com que a Nova Jerusalém passasse a abrir as portas da Pousada
da Paixão o ano inteiro. Para que a emoção
fosse completa, há 10 anos consecutivos,
oferece-se um pacote especial de hospedagem na Semana Santa, para os que sonham
em entrar em cena junto com os atores.
O Turismo Interativo transporta fãs da
encenação para os palcos. O hóspede tem
a privilegiada oportunidade de dividir a
cena com atores profissionais e figurantes.
Para isso, é integrado ao cronograma de
ensaios junto ao elenco, com o auxílio de
monitores, e conta com o aparato cênico
da produção do evento.
Ao contratar o pacote, os hóspedes,
figurantes especiais, dispõem de dois dias
e duas noites com pensão completa. As
diárias têm início às 12h do primeiro dia e
terminam às 10h do terceiro e último dia.
Para assegurar uma maior comodidade aos
hóspedes, a Pousada da Paixão disponibiliza traslado oficial, sem valor adicional,
saindo do Aeroporto dos Guararapes, no
Recife, às 8h, com destino a Nova Jerusalém e retorno do Teatro de Nova Jerusalém
à capital pernambucana, às 11h30.
Caberá ao hóspede o pré-agendamento
do serviço de traslado no ato da confirmação do pacote. A recepção da Pousada da
Paixão é responsável pelo procedimento.
Então, é imprescindível fazê-lo diretamente

com o setor. O hóspede pode assistir à peça
nas duas noites da estada, conforme a preferência. Na noite destinada à imprensa e autoridades, também será permitido que os hóspedes façam parte do público. No cronograma
do pacote especial, o visitante assiste ao
espetáculo no primeiro dia de hospedagem.
No segundo dia, os que quiserem atuar como
figurantes, participam do ensaio das cenas e
fazem a prova do figurino que será utilizado.
À noite, já caracterizados, será a hora de pôr
em prática as orientações recebidas durante o
ensaio e estrear como colaboradores da encenação, auxiliando na composição da magia do
enredo que conta a história da morte e ressureição de Jesus.
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Foto: Felipe Souto Maior

RITMO E ARTE AFRO NA

A

Assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo
de Nova Jerusalém é sempre uma emocionante
viagem à Judeia no ano 33 da Era Cristã. Tudo
transporta os espectadores a um mundo
diferente, místico e tão real, que os fazem
esquecerem-se do tempo, só despertando
do sonho com os últimos acordes da bela
trilha sonora que sublinha todo o espetáculo
e com o espocar dos primeiros fogos de
artifício com que a Nova Jerusalém saúda o
seu público em uma demonstração de alegria
pela ascensão deJesus.
No entanto, o que poucos sabem, é
que cada cena, cada efeito luminoso e
cada detalhe desse megaespectáculo é
cuidadosamente pensado e desenvolvido ao
longo de muitos dias de intenso trabalho e
dedicação, para que tudo possa funcionar da
melhor maneira possível.
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Afinal, um evento mais que cinquentenário
não poderia sobreviver sem a entrega
pessoal dos vários componentes das mais
diversas equipes.
Um detalhe inserido numa das muitas
cenas da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
é a dança afro com a qual o Rei Herodes
brinda os seus convidados num festim,
que será interrompido com a chegada dos
sacerdotes do Sinédrio, que conduzem Jesus
para o julgamento perante o Tetrarca da
Galileia. Acrobática e impregnada de ritmo
impactante e de marcante sensualidade, a
dança constitui um dos pontos altos dessa
cena. O trabalho de criação coreográfica e de
preparação dos dançarinos e dançarinas se
estende por várias semanas de ensaios sob a
orientação de Ana Paula Santana, coreógrafa
de dança afro-primitiva.
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“A capoeira é a base da coreografia.
Desenvolvemos a expressão artística
nos vieses da dança, pinturas e
vestimentas, unificando a ação de
todas as ‘nações’, uma herança
coletiva, representada por um
agrupamento de várias culturas e
tradições afro-brasileiras. Durante a
cena, nove dançarinos apresentam
o talentoso trabalho, tendo como
referência a comunidade quilombola
‘Chão de Estrelas’, no bairro Campina
do Barreto, no Recife, que tem a escola
de dança afro como essência. Assim,
os dançarinos representam a autêntica
força oriunda da vivência do quilombo,
cheia de energia positiva, que será
transmitida ao público que assiste
ao espetáculo da Paixão de Nova
Jerusalém”, concluiu a coreógrafa Ana
Paula Santana.

Foto: Carlos Henrique

A BACANAL DE HERODES

CURIOSIDADE
Bacanais (do latim Bacchanalia) eram, na Roma Antiga, os rituais religiosos
em homenagem a Baco (ou Dionísio), deus do vinho, por ocasião das
vindimas (colheita das uvas). As bacanais foram introduzidas em Roma
e vindas do sul da península itálica através da Etrúria. Eram secretas e
frequentadas somente por mulheres durante três dias no ano. Posteriormente,
os homens foram admitidos nos rituais e as comemorações aconteciam cinco
vezes por mês. As reuniões eram, inicialmente, secretas, praticadas durante
a noite, num ambiente privado e onde seus participantes tinham o dever
de guardar segredo sobre as práticas a que se entregavam. Em 186 a.C., o
Senado Romano proibiu as bacanais, por causarem desordens e escândalos.
Mas, apesar dessa providência, os devotos continuaram a celebrar os ritos de
Baco em bacanais mais ou menos clandestinas.
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TURISMO E EC ON O M I A
NA RO T A D A P AI X Ã O

A

A vila de Fazenda Nova, no Brejo da Madre
de Deus, tem pouco mais de sete mil habitantes, mas sua população se multiplica durante
as temporadas de espetáculos da Paixão de
Cristo de Nova Jerusalém. Durante a Semana
Santa, de acordo com a Prefeitura, 15 mil pessoas circulam pela cidade diariamente e, ao
final do período, o município chega a receber
mais de 80 mil pessoas. Principal atrativo turístico local, o espetáculo impulsiona o turismo e
a economia, gerando emprego e renda.
Em 2018, ainda segundo o governo muni-

cipal, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
motivou e promoveu a criação de 1.500 empregos diretos na gastronomia, turismo e comércio. Os visitantes deixaram na cidade um valor
equivalente a três milhões de reais. O espaço
montado em frente à cidade-teatro contabilizou 200 ambulantes, 62 artesãos e 12 lanchonetes e restaurantes para atender ao fluxo de
espectadores. As três pousadas existentes no
Brejo da Madre de Deus ficam lotadas e muitas
casas se transformam em hospedarias, dando
um reforço ao orçamento de muitas famílias.

HILÁRIO PAULO (PREFEITO DE BREJO DA MADRE DE DEUS)
“Chegamos a muitas cidades e muita gente não conhece Brejo, mas
todo mundo conhece Nova Jerusalém. As pessoas chegam aqui para ir à
Fazenda Nova e aproveitam para conhecer o ponto mais alto de Pernambuco, que é a Serra do Ponto; vão à maior produção de morango do Estado, à Pedra do Cachorro, aos casarios antigos. Nova Jerusalém aquece
a economia da região, pois também gera negócios para o Polo de Confecções do Agreste e a rede hoteleira. Temos preservado a parceria com a
STFN pela importância do evento do ponto de vista cultural e econômico”.
RODRIGO NOVAES (SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO
E PRESIDENTE DA EMPETUR)
“A importância deste espetáculo para o desenvolvimento da região é
reconhecida também pelas instituições do poder público. Vivemos o grande
desafio de interiorizar a atividade turística no Estado. Nova Jerusalém é um
polo que funciona bem nesse sentido há muito anos. Trabalhamos para dar
uma solução definitiva para que se tenha a manutenção do entorno o ano
todo, contemplando, inclusive, o Parque das Esculturas e o Camping. O objetivo é que essa área também possa ser ponto de visitação dos turistas que se
hospedam na Pousada da Paixão ou que vêm assistir ao espetáculo”.
JOSÉ NEVES NETO (VICE-PRESIDENTE DA EMPETUR)
“A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é uma referência para todas as
iniciativas culturais e turísticas do Estado. Esse evento é um patrimônio de
Pernambuco que deve ser preservado eternamente. Estamos de braços
abertos para apoiar sempre esse tipo de evento que move a cultura, a economia e o interior”.
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Os irmãos Paulo Victor e Letícia Oliveira assistem ao espetáculo desde pequenos

C

Com o falecimento dos idealizadores do maior
teatro ao ar livre do mundo, passou a ser de
Robinson Pacheco, filho de Diva e Plínio, a
missão de dar continuidade ao trabalho dos
pais, que projetaram o teatro pernambucano
internacionalmente. A história de dedicação
da família Pacheco à Nova Jerusalém passa de
geração em geração. O mesmo acontece com
o público do espetáculo, que atrai multidões há
meio século e que já foi assistido por mais de
quatro milhões de pessoas.
A família Oliveira é um exemplo disso.
Os pais Paulo Augusto e Tayna transmitiram para os filhos Paulo Victor, de 15 anos,
e Letícia, de 10, o interesse pela encenação.
Assistir à Paixão de Cristo de Nova Jerusalém se tornou parte da tradição familiar.
“Fui ao espetáculo quando tinha 10 anos de
idade, na mesma faixa etária que minha filha
tem hoje. Lembro que fui numa Kombi do
Recife para Fazenda Nova, junto com meus
pais, tios e primos. De lá pra cá, quase to-
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dos os anos, vamos para a Paixão de Cristo.
Ultimamente, estamos indo há uns dez anos
consecutivos e sempre parece ser a primeira
vez”, afirma Tayna Oliveira.
Com a chegada dos filhos, a programação
da Semana Santa continuou tendo Nova Jerusalém como principal destino. “Meus filhos
frequentam desde muito novos. O mais velho,
Paulo Victor, hoje com 15 anos, frequenta
a Paixão de Cristo desde os cinco anos de
idade. E a mais nova, Letícia, chegou a ir com
um ano de idade, ainda de colo”.
Mesmo após todos esses anos como espectadores, a encenação continua emocionando a
família a cada nova temporada. “O espetáculo
é simplesmente incrível. Retrata um período da
vida de Jesus e nos transmite a sensação de estarmos vivendo todos aqueles acontecimentos.
É muita emoção. Além da peça teatral, o ambiente de Fazenda Nova nesse período transmite muita paz e nos permite fazer uma reflexão
sobre o amor de Cristo pela humanidade”.
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Foto: Acervo pessoal da família Oliveira

Foto: Felipe Souto Maior

U M A P AIX Ã O QUE S E RENOVA

ELENCO DA PAIXÃO DE CRISTO 2019
( POR ORD EM DE AP ARIÇÃO EM CEN A)

Os Profetas Moisés e Elias: JÚLIO ROCHA e PAULO
DE PONTES
Jesus: JULIANO CAZARRÉ
Os Demônios do Deserto: ALBERTO BRIGADEIRO, LENO
D’OLINDA, ORUN SANTANA, PABLO GRANJEIRO,
PASCOAL FILIZOLA, RAFAEL FX, VICTOR MARINHO e
WAGNNER SALES
Pedro: JÚLIO ROCHA
André: GILBERTO TRINDADE
Tiago Maior: TIAGO GONDIM
João: BRUNO LOPES
Felipe: RONALDO GOMES
Bartolomeu: THIAGO AMBRIEEL
Tomé: EDNILSON LEITE
Mateus: SEVERINO FLORÊNCIO
Tiago Menor: GIOVANNI FERREIRA
Tadeu: SÉRGIO BRAZ
Simão: JOSÉ HIAGO
Judas: JOSÉ BARBOSA
O Homem: EDUARDO FILHO
Os Cegos: JOÃO FERREIRA e VICENTE MONTEIRO
A Mulher: JULIANA AZEVEDO
O Emissário de João Batista: SEBASTIÃO ALVES
Os Vendilhões do Templo: JOÃO FERREIRA, PASCOAL
FILIZOLA e WAGNNER SALES
O Templário: EDUARDO FILHO
O Fariseu I: PAULO DE PONTES
O Príncipe I: EDNALDO LUCENA
Caifás: RICARDO MOURÃO
Anás: EDUARDO JAPIASSU
José de Arimatéia: VICENTE MONTEIRO
Nicodemos: ALEXANDRE SAMPAIO
A Adúltera: MARINA PACHECO
O Escriba: ANDRÉ LOMBARDI
Os Fariseus II e III: PASCOAL FILIZOLA e WAGNNER SALES
Os Príncipes II e III: CARLOS PINTO e LUCAS NEVES
Os Anciões: GIDERSON TENÓRIO, JOÃO FERREIRA e
SEBASTIÃO ALVES
O Demônio do Horto: PASCOAL FILIZOLA
Os Escravos de Herodes: ALBERTO BRIGADEIRO,
GIOVANNI FERREIRA, PABLO GRANJEIRO e THIAGO
ALISON
As Escravas de Herodes: ANA PAULA SANTANA, ALINE
PAES e LEYLIA KARLA
Os Músicos da Corte: JOÃO FERREIRA, SEBASTIÃO
ALVES, JOBSON VICTOR, JOSÉ EVERALDO, JOSÉ
HIAGO e RONALDO GOMES
O Romano: CARLOS PINTO
Herodes: RICARDO TOZZI
Herodíades: RAFAELLA CARVALHO
As Dançarinas do Balé Afro: CINTHYA SANTOS, HANNAH
MARY, ISABELLE SAMPAIO, JÉSSICA SILVA e LUZII
SANTOS
Os Dançarinos do Balé Afro: ORUN SANTANA, LENO
D’OLINDA, RAFAEL FX e VICTOR MARINHO
A Governanta: ROSEANE TACHLITSKY
As Damas da Corte de Herodes: ANNY RAFAELA

FERLI, CLAUDIA SOARES, CLÉCIA LIMA, EDUARDA
BEZERRA, ELISÂNGELA SANTOS, FERNANDA
SPÍNDOLA, HIRANNY TEIXEIRA, JULIANA AZEVEDO,
KARLA MARTINS, LAURA NEUENSCHWANDER, TAINÁ
PUENTES, NAÍNA NILO, PAMYLA MELO e RENATA
PHAELANTE
Os Convidados de Herodes: ALEXANDRE SAMPAIO,
ANDRÉ LOMBARDI, EDNILSON LEITE, GILBERTO
TRINDADE, LUCAS NEVES, PASCOAL FILIZOLA, THIAGO
AMBRIEEL, TIAGO GONDIM, VICENTE MONTEIRO e
WAGNNER SALES
Os Centuriões: ALBERTO BRIGADEIRO e GILBERTO
TRINDADE
Os Trombeteiros Romanos: GIOVANNI FERREIRA,
PASCOAL FILIZOLA, RONALDO GOMES e TIAGO
GONDIM
Os Cavaleiros Romanos: JOSÉ RONALDO, LUIZ
ALEXANDRE, PEDRO SILVA, RAFAEL BRAZ e RENÊ
RODRIGUES
O Tribuno da Biga Romana: ERALDO LUIZ FRANÇA
Pilatos: GABRIEL BRAGA NUNES
O Escravo de Pilatos: HARLEY AUGUSTO
Os Executores de Jesus: JULIO ROCHA e WAGNNER
SALES
Barrabás: SÉRGIO BRAZ
O Mau Ladrão: THIAGO AMBRIEEL
O Bom Ladrão: EDNILSON LEITE
Maria: PRISCILA FANTIN
Madalena: NÍNIVE CALDAS
As Mulheres das Lamentações: ANA PAULA
SANTANA, ANNY RAFAELA FERLI, CINTHYA
SANTOS, CLÁUDIA SOARES, FERNANDA SPÍNDOLA,
HANNAH MARY, ISABELLE SAMPAIO, JÉSSICA SILVA,
JULIANA AZEVEDO, KARLA MARTINS, LAURA
NEUENSCHWANDER, LUZII SANTOS, PAMYLA MELO e
RENATA PHAELANTE
Simão Cireneu: TIAGO GONDIM
Os Transeuntes: ALEXANDRE SAMPAIO, ANA PAULA
SANTANA, ANDRÉ LOMBARDI, ANNY RAFAELA
FERLI, FERNANDA SPÍNDOLA, JOÃO FERREIRA,
JOÃO VICTOR, JULIANA AZEVEDO, KARLA
MARTINS, LAURA NEUENSCHWANDER, PAMYLA
MELO, SEBASTIÃO ALVES, SEVERINO FLORÊNCIO e
VICENTE MONTEIRO
A Consciência de Judas: CARLOS PINTO
Os Servos de Arimatéia: ALBERTO BRIGADEIRO,
EDUARDO FILHO, GIOVANNI FERREIRA, LUCAS
NEVES, LENO D’OLINDA, ORUN SANTANA, PABLO
GRANJEIRO, RAFAEL FX, RONALDO GOMES, SÉRGIO
BRAZ e VICTOR MARINHO
Os Guardas do Túmulo: PASCOAL FILIZOLA e WAGNNER
SALES
Maria Salomé: RENATA PHAELANTE
Maria de Cleofas: ROSEANE TACHLITSKY
O Anjo: TIAGO GONDIM
FIGURANTES - PESSOAS DO POVO DE FAZENDA NOVA
E ARREDORES.
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FI C H A TÉ CNI CA

P AIXÃ O D E C R I S T O 2 01 9

Autor da Peça “Jesus”
Direção
Criação dos figurinos
Cenários

Cenografia Especial
Esculturas
Cenotécnica, maquinaria e efeitos especiais
Sonoplastia
Iluminação Cênica
Maquiagem
Coreografia
Assistentes de Direção
Operação de luz Cênica
Assistentes de Iluminação
Operação de Som
Equipamento de Som para o Espetáculo
Penteados
Contrarregra
Figurinista e Coordenação de Guarda-Roupa
Assistentes de Guarda-Roupa

Assistência Médica
Montagem e mixagem da trilha sonora
Show Pirotécnico
Agência Publicitária
Direção dos Filmes Publicitários
Fotografias para Material Publicitário
Assessoria de Imprensa
Filmetes para Redes Sociais e Drone
Administração

Assistentes de Coordenação
Segurança/Coordenação
Produção Executiva e Coordenação Geral
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Plínio Pacheco
Carlos Reis e Lúcio Lombardi
Victor Moreira, Diva Pacheco, Xuruca Pacheco e
Marina Pacheco
Ana Maria Gonçalves, Frederico Holanda, Octávio
Catanho, Plínio Pacheco, Robson Vila Nova, Ubirajara Galvão, Victor Moreira e Walter Macedo
Octávio Catanho, Helga Queiroz e Marina Pacheco
Gilmar Crisóstomo, Octávio Catanho, J. Caxiado
e Fernando Fernandes
Octávio Catanho
Hugo Martins
Cristiano Paes e Aluízio Carvalho
Adilson Mariz e Júnior Olivier
Ana Paula Santana
Alberto Brigadeiro, Gilberto Trindade e
André Lombardi Neto
Aluízio Carvalho, Marcos Daniel, João Pedro
Batista e Valdeci José
Marcos Daniel e Valdeci José
Flávio Rocha e Marcelo Araújo
Digital Locações e Eventos Eireli
Eline Soares e Valdênia Ramos
Antonio José, Bruno de Souza, Daniela Ramos, Erivaldo José, José Fagner, Júlio Cézar e Mário Batista
Marina Pacheco
Alcione Cordeiro, Eliane de Araújo, Giviane
Celina, Izabel Alves, Jéssica Souza, Maria José da
Silva, Maria Lemos, Pedro Clemente, Viviane Batista
INTERNE – Soluções em Saúde
André Oliveira (Muzak)
Casa do Fogueteiro – Caruaru - PE
Oficina Comunicação
Eduardo Morotó
João Tavares, Fábio Jordão e Carlos Henrique
Campos
MG Comunicação Empresarial
Giro Criativo
André Barros, Antonio Morotó, Berivânia Maria,
Cibelle Dutra, Fernando Bezerra, Gabriela Gulde
Pacheco, Luciano Telles, Márcia Rocha, Mário José,
Neide Gomes, Paulo Costa Filho, Robinson Gulde
Pacheco, Tânia Gulde Pacheco, Ubiratan Figueiredo
Gabriela Gulde Pacheco, Marina Gulde Pacheco
e Robinson Gulde Pacheco
Coronel Alexandre Tavares e Nena Pacheco
Robinson Pacheco
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O ano todo com pacotes
espe ciais para você vive r
momentos inesquecíveis

FAÇA JÁ SUA RESERVA:
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