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Andar com fé! Público poderá caminhar com 
atores em encenação, hoje, na 
paróquia do Jardim Panorama

Elenco será composto por núcleo de 39 atores (estudantes de 2º e 3º ano de artes cênicas)

Uma encenação tradicio-
nal, porém, de cara nova. 
A tradicional Via Sacra 

da Universidade do Sagrado 
Coração (USC) ocorrerá em 
três apresentações, sendo 
que a primeira será hoje, às 
20h, na Paróquia Universi-
tária do Sagrado Coração de 
Jesus. Nas ocasiões, o pú-
blico terá a oportunidade de 
caminhar junto aos atores.

Diretor da peça, Ra-
fael Marques explica que a 
ideia é utilizar o espaço para 
construir a dramaturgia e, 
com isso, dar um toque de 
modernidade a uma apre-
sentação tão tradicional. 

Ele acrescenta que o ce-
nário será em forma de cruz 
e o figurino, diferenciado – 
com roupas leves e maquia-
gem caprichada.

Neste ano, a Via Sacra 
trará o tema “A Jornada” e 
mostrará a trajetória de Je-
sus até a crucificação, com 
a ideia de representar todas 
as estações de forma itine-
rante. “Se é uma caminha-

CINTHIA MILANEZ

É uma das atrações 
desta sexta-feira à 
noite na cidade.
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Valentina 
Pryns faz 
show hoje

Divulgação

Pela primeira vez, o professor Rafael Mar-
ques dirigirá a Via Sacra da USC. Formado 

em direito pela Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de Minas Gerais e em artes cênicas pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Marques viveu cinco anos na Europa, antes de 
chegar a Bauru.
Em Bruxelas, na capital da Bélgica, fez mestrado 
em pedagogia do 
palhaço pela Univer-
sidade Lille 3. 
Em Montpellier, no 
sul da França, deu 
início ao doutorado 
em jogo do palhaço 
pela Universidade 
Paul Valéry. 
Em setembro de 
2016, passou a lecio-
nar na USC.

Sob nova direção

Os atores Osmar Nunes e Camila Pergentino durante ensaio 
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Se é uma 
caminhada, por 
que o público 
não pode fazê-lo 
também?’

Rafael Marques
Diretor da peça

 
Você sabia que ouvir
música faz bem até
para sua saúde?

Descubra novas formas
de cuidar da saúde em
www.unimed.coop.br/viverbem

7 de abril.
Dia Mundial da Saúde.

A Paróquia de 
Santa Luzia promove 
a edição 14 da Paixão 
de Cristo, no Parque 
Vitória Régia, dia 11, 
terça-feira, às 20h. 
Pede-se ao público 
que leve um quilo de 
alimento não perecí-
vel (exceto sal) para 
doação. A encenação 
tem organização e 
direção de frei Alfredo 
Francisco de Souza e 
ocorre com base no 
tema “Biomas Bra-
sileiros e Defesa da 
Vida” e lema “Cultivar 
e guardar a criação”.

Paixão   
de Cristo

da, por que o público não 
pode fazê-lo também?”, 
questiona.

ELENCO
O elenco será composto 

por um núcleo de 39 ato-
res – estudantes do segundo 
e terceiro ano do curso de 
artes cênicas da USC. Ha-
verá, ainda, uma comissão 
de alunos responsáveis pelo 

cenário, figurino e maquia-
gem, supervisionada por 
Marques.

O espetáculo é uma rea-
lização da USC, liderada 
pela reitora, a irmã Susana 
de Jesus Fadel. 

Porém, conta com o 
apoio do projeto Cultura do 
Coração – vinculado à Paró-
quia Coração de Jesus, bem 
como incentivado pelo pa-

dre Leonildo Minutti Júnior, 
idealizado pelo diácono 
José Rafael Mazzoni e coor-
denado por Sônia Berriel.

Além disso, tem parce-
ria entre a coordenadora do 
curso de artes cênicas da 
instituição, Valéria Biondo, 
e o coordenador do curso 
de música da USC, Cláu-
dio Corradi. Já a direção 
é de Rafael Marques e o 

texto contém inserções do 
estudante de artes cênicas 
Johnny Faustino.

SERVIÇO
A primeira encenação da 

Via Sacra da USC ocorrerá 
hoje, às 20h, na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus (rua 
Benedito Moreira Pinto, 7-2, 
no Jardim Panorama). Já as 
demais serão nos dias 11 e 12, 

no mesmo horário, no bloco K 
da unidade de ensino, situada 
na rua Irmã Arminda, 10-50, 
no Jardim Brasil. A entrada 
será franca, mas a organização 
pede que o público contribua 
com um litro de leite, que será 
doado para diversas entidades 
assistenciais de Bauru. 

Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (14) 
2107-7030.


