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A encenação de Paixão de Cristo é um espetáculo teatral desenvolvido e realizado há 

19 anos pelo Grupo de Jovens Segue-me, pertencente à Paróquia São Carlos Borromeu de 
Vila Prudente. Com o objetivo de entreter a comunidade local, formada por pessoas de 
diversas idades e classes sociais, a peça evoluiu nas últimas duas décadas, tanto em 
qualidade de roteiro, cenários, figurinos e interpretação, quanto em número de espectadores. 

Objetivos a serem alcançados: Fomentar o debate sobre a intolerância religiosa no 
Brasil; Expor uma história que remonta ao cenário político, social e cultural do período em que 
Jesus Cristo foi morto; Proporcionar entretenimento e cultura à comunidade local; Democratizar 
o acesso à arte, por meio de um espetáculo teatral composto por encenação, dança, música e 
poesia; Levar os espectadores à reflexão sobre as diferenças e semelhanças da sociedade 
atual com os romanos do século I; Contribuir com o desenvolvimento de jovens talentos, sejam 
atores, dançarinos ou músicos, que compõem o elenco do espetáculo; Manter a tradicional 
realização de uma peça que faz parte da realidade da comunidade local. 

O Grupo de Jovens Segue-me foi criado na paróquia São Carlos Borromeu de Vila 
Prudente em 1998. Em poucos anos, tornou-se um dos grupos de jovens mais influentes de 
São Paulo. Apesar de ser um grupo religioso, composto por católicos, o Segue-me não tem 
como único objetivo a evangelização. Suas ações sociais têm impacto direto na comunidade 
local e nos membros envolvidos nas atividades desenvolvidas. 

Para a realização das obras sociais, o grupo se divide em quatro equipes: Juventude 
Solidária, responsável pela arrecadação e doação de alimentos, roupas e cobertores para 
pessoas em situação de carência; Assistência HOAC, que auxilia nas necessidades de 
hospitais, orfanatos, asilos e creches, além de promover e organizar doações de sangue; 
Teatro, responsável pela Paixão de Cristo; e Evangelização, que atua na formação espiritual e 
social dos jovens. Hoje, o Grupo de Jovens Segue-me conta com mais de 300 membros ativos, 
responsáveis pela realização das atividades. Organizados em equipes, liderados por 
coordenadores e com apoio direto da Igreja Católica de São Paulo, o Segue-me trata a Paixão 
de Cristo, entre outros aspectos, como uma oportunidade de contribuir com o debate acerca da 
intolerância religiosa que, infelizmente, ainda se faz presente em nosso país. 

O grupo de jovens SEGUE-ME, da Paróquia São Carlos Borromeu,Vila Prudente  São 
Paulo, realizará sua vigésima apresentação da peça teatral "A Paixão de Cristo", no dia 14 de 
abril, com início às 19h. Neste ano, a peça contará com mais de 100 profissionais trabalhando 
em todo o seu sistema operacional que vai desde iluminadores, produtores, músicos e, atores. 
"Queremos levar a importância da vida de Cristo às pessoas da melhor maneira possível. Para 
que isso ocorra, é claro, nosso trabalho tem a seriedade em primeiro lugar. Assim, além de 
emocionar, queremos também evangelizar e mostrar, acima de tudo, o quanto Cristo sofreu por 
nós", declara Douglas Brunelli, diretor responsável pela apresentação. 

A apresentação do espetáculo se dará na Casa Madre Assunta, conhecida como 
Orfanato Madre Assunta, localizada na Vila Prudente. A realização da peça "A Paixão de 
Cristo" faz parte das ações promovidas pelo grupo SEGUE-ME, com um público esperado de 
3.000 pessoas. Sempre com entrada gratuita o evento acontece no feriado da Semana Santa. 

Pelo exposto, apresento a iniciativa aos nobres parlamentares contando com o apoio 
na aprovação da medida, que esse ano ocorrerá pelo 20° ano. 
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