NATAL
UM CANTO DE LUZ E ESPERANÇA
Texto e Direção: Tonny Aquino

OBJETIVO DO TRABALHO
O musical é um fruto de um projeto artístico, cujo objetivo é contar a história do
nascimento de Jesus, dando um passo inicial para os projetos futuros na mesma
temática.
Além de lembrar o real significado do Natal, o espetáculo tem como objetivo
despertar crianças e adultos para os sentimentos cristãos – o amor ao próximo, a
solidariedade, a humildade, a fé, o respeito, o perdão e ao desapego aos bens
materiais.
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HISTÓRIA DO PROJETO
Identificar os problemas sociais com os jovens na comunidade e saber como se
aproximar para ajudar a superá-los, nem sempre é uma tarefa simples. As
necessidades dos indivíduos são grandes e, se não houver um engajamento global
para preenchê-las, os projetos sociais a serem criados podem ficar só na teoria. Isso
porque, para realizar o bem, é preciso conhecer os males sociais existentes em nossa
sociedade e pensar em ações para combatê-las. Dessa forma, vemos a necessidade
de fazer um algo a mais e motivar as pessoas a participarem mais efetivamente de
atividades que envolvem a comunidade.
Sabemos que a cultura em nossa adorável Livramento de Nossa Senhora é
quase inexistente e sob um olhar mais humano, vemos nossos jovens ficarem dispersos
no pouco que a sociedade oferece. Pensando nisso o Grupo de Oração Mãe da Divina
Providência, movimento da Renovação Carismática Católica, junto com Tonny Aquino,
se uniram com vocações e ideais e abraçaram essa missão: trazer para a nossa
sociedade um projeto que pudesse engajar os jovens, instruí-los e evangelizá-los e
assim nasceu a Trupe Teatral.
Acreditamos que o teatro tenha o dom de transformar o ser humano,
proporcionando novos sentimentos e uma visão ampla e construtiva da vida, além de
permitir a interiorização e a assimilação de mensagens e conteúdo.
Com esse projeto, pretendemos alcançar o público de qualquer idade e fazê-lo
compreender e absorver mensagens de amor e esperança transmitidas com muito mais
facilidade. Para o jovem, isso acontece porque o teatro é muito “visual” e envolve as
emoções.
Aliados a esse projeto, temos o total apoio da Catedral Nossa Senhora do
Livramento e Paróquia Bom Jesus do Taquari e juntos, fizemos uma parceria com o
CONVIDA-20, uma vez que nossas ações contam com a solidariedade da população
para doações de alimentos não perecíveis.
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De forma modesta, começamos com pequenos passos, porém convictos de que
estamos realizando um grande feito, acreditando que uma história bem contada pode
ser uma ótima fonte de ensinamento.

FICHA TÉCNICA
ELENCO:
Maria - Mariana Sales
José - Marcílio Rubem
Isabel - Lakshmi Andrade
Gabriel - Erick Silva
Gaspar - Allan Pina
Baltazar - Azenildo Lima
Melchior - Claude Paulo
Criança 1 - Renato Trindade
Criança 2 - Janine Lopes
Criança 3 - Cleide Mesquita
Papai Noel - Nay Lopes
Aldeão 1 - Giovanna Caires
Aldeão 2 - Vera Silva
Aldeão 3 - Luh Silva
Chirlene Dourado - Produtora Executiva
Direção geral: Tonny Aquino.
INFORMAÇÕES
Apresentações: 19 de Dezembro: Gruta Bom Jesus do Taquari – a partir das 20h
22 de Dezembro: Catedral Nossa Senhora do Livramento – a partir das 20h30
A apresentação será gratuita, contamos apenas com as doações de 1kg de alimento
não perecível.
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