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Dentre as diversas religiões que existem no território brasileiro, devido a           

grande miscigenação de povos, são diversas as expressões de crenças espalhadas           

por todas as regiões do nosso país. Aqui em especial, trataremos da religião católica,              

e mais especificamente do momento litúrgico onde é contada a história da            

Crucificação de Jesus Cristo. 

É comum e faz parte da cultura popular do Brasil as demonstrações de fé, e na 

religião Católica esses momentos acontecem por todo o território nacional, e ao longo 

de todo o ano. Romarias, festas de padroeiro, pedidos e promessas são marcas que 

demonstram a fé dos brasileiros. Em especial, no Nordeste, a devoção à santos, e a 

eterna esperança nas obras divinas se confundem, ao mesmo tempo que formam, a 

cultura popular da região. 
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Foto 1: Jesus toma sua cruz. 

 

 

A Paixão de Cristo, como é conhecida mais uma das manifestações religiosas            

da Igreja Católica, é realizada sempre durante a Semana Santa, feriado nacional            

onde é relembrado todo o percurso que Jesus passou, durante quarenta dias, até o              

momento de sua Crucificação. Esse momento é um dos mais importantes para os             

católicos, pois além de contemplarem o amor de Deus pela humanidade, também são             

convidados a refletir sobre suas atitudes pessoais. 
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Foto 2: A dura e pesada Cruz. 

 
Foto 3: Jesus cai pela primeira vez. 
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A encenação da Via Sacra é uma marca característica desse período. Ao            

longo dos Estados brasileiros, diversas produções são feitas a fim de contar a história              

dos últimos momentos de Jesus na terra. A mais conhecida regionalmente é a             

realizada no Teatro Nova Jerusalém, que fica localizado no município de Brejo da             

Madre de Deus, em Pernambuco. Esse espetáculo é responsável por atrair diversos            

turistas dos mais diversos locais, para além de assistir as cenas, vivenciar junto esse              

momento bíblico. 

 

 

 
Foto 4: Soldado castigando Jesus no caminho. 

4 | Cultura popular: A encenação da Via Sacra. 



 
Foto 5: Jesus encontra Sua Mãe, Maria. 

 
 

 
Foto 6: Jesus consola as mulheres de Jerusalém. 
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Em um contexto diferente ao da super produção realizada em Nova Jerusalém,            

alunos da escola estadual Sabino Nunes da Silva, no interior do Ceará, incentivados             

pela professora Cláudia César, saem às ruas do município de São Luís do Curu              

encenando a história. Sem nenhum recurso técnico, os próprios participantes          

improvisam das roupas ao ensaio. Essa demonstração de fé, ao longo dos anos vem              

ganhando espaço cativo na memória dos moradores da cidade e tornando-se parte            

do calendário de eventos do município. 

 

 
Foto 7: Jesus após ser despojado de Suas vestes, sendo chicoteado. 
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Foto 8: Chegada ao local da Crucificação. 
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Fotos 9 e 10: Jesus é pregado na Cruz. 
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O município fica localizado na região norte do Ceará, localizado a           

aproximadamente 80 km do centro da capital Fortaleza. Situado a 28 metros de             

altitude, São Luís do Curu tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 3° 40'             

13'' Sul, Longitude: 39° 14' 42'' Oeste. 

 
Foto 11: Jesus é descido da Cruz. 

 

 
Foto 12: A Ressurreição de Jesus. 
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