
 

Estamos realizando o credenciamento dos profissionais que farão a 

cobertura do espetáculo “Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo”. O 

formulário está no link  credenciamento de imprensa. Ou envie email para 

assessoria@adelio.com.br com nome, veículo, telefone. 

As credenciais serão entregues nesta quinta-feira (13), na Pedreira Paulo 

Leminski. Rua João Gava, s/nº - Pilarzinho, à partir das 19h30, durante o 

ensaio geral, com a assessoria de imprensa. 

13.04.17 

“Paixão de Cristo” em novos cenários 

Grupo Lanteri apresenta em 2017 a maior 
produção de sua história em 39 anos. Espetáculo 

é considerado um dos maiores do País 

 

Os preparativos finais para a apresentação do espetáculo “Vida, Paixão e 

Morte de Jesus Cristo”, que acontece na Sexta-feira Santa (14), na Pedreira 

Paulo Leminksi, em Curitiba/PR, estão a todo vapor. Hoje, quinta-feira (13), às 

19h30, será realizado o ensaio geral, no mesmo local do espetáculo. 

  

Cultura e arte, combinação que em 39 anos consecutivos já atraiu mais de 

500 mil expectadores. Encenada pelo Grupo Lanteri, que se consagrou como 

um dos maiores do Brasil, a peça conta com cerca de 1.200 pessoas (800 

voluntários) envolvidas e reúne um público fiel da capital paranaense e também 

de outras cidades. A apresentação traz passagens marcantes, narrando desde 

a criação e o nascimento de Jesus até sua morte e ressurreição.  

 

Novidades - A peça este ano contará com quatro novos palcos e ainda 

inúmeras novidades tecnológicas. A iluminação, por exemplo, vai diferenciar os 

cenários de acordo com as diversas passagens da vida de Jesus 

Cristo. Toneladas de equipamentos de som, cenográficos e efeitos especiais 

também serão utilizados para a montagem dos cenários, além de uma 

https://docs.google.com/forms/d/1ol4skoDDcUe8UcjCsYK1SmuoFqOrUQucYSBRFoBp-XI/edit
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participação que promete ser recorde, com um grande número de crianças em 

cena. 

 

Sobre o Grupo Lanteri 

Há 40 anos nasceu um grupo de teatro amador, chamado Lanteri, que 

encenava a Paixão de Cristo pelas ruas de um bairro da periferia de 

Curitiba/PR. Com o passar dos anos, outras pessoas foram se engajando no 

grupo, que foi crescendo, e hoje conta com o apoio e dedicação de mais de 

800 voluntários. Ao todo são cerca de 1.200 pessoas, incluindo atores, 

figurantes e equipe de produção coordenados por três diretores: Aparecido 

Isabel Massi, Edson Martins e Julio Miranda. 

Para quem está de fora é difícil imaginar quantas histórias podem ser tiradas 

destes anos de caminhada. Desde romances até curiosidades de bastidores. 

Todos se envolvem com o espetáculo, no ensaio, na produção de palcos, 

adereços, figurino, maquiagem e apresentação.  

Em todo esse período, com o mesmo espetáculo, eles já passaram pelo Largo 

da Ordem, Centro Cívico, Pedreira Paulo Leminiski e Bioparque, pontos 

turísticos da capital do Paraná. 

 

Outras histórias - O evento que não tem caráter religioso, mas é um 

espetáculo bíblico, também tem uma história de bastidores, que paralela aos 

ensaios e apresentações, vem se desenvolvendo ao longo dos anos e 

marcando a vida dos diretores, atores, voluntários e colaboradores, e reúne 

uma diversidade de perfis. Ninguém recebe nada pelo trabalho, mas se 

fortalece pela amizade.  

Romances também fazem parte do enredo desta “segunda história”. Muitos 

casais se conheceram, namoraram e se casaram, e agora vêem seus filhos e 

até netos participarem juntos. O Grupo diversifica com a mudança dos 

cenários, maquiagem e figurinos.  Eles já alteraram o número de cenas, 

adereços, roteiro, enfim, atuam sempre demonstrando o talento que têm para 

contar a história do martírio e vitória de Jesus com verdade e criatividade.  

 



Ensaio: 

Quinta-feira, dia 13 – Ensaio geral com todos os integrantes do espetáculo, às 

19h30 

 

Serviço: 

Espetáculo “Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo” 

Data: 14 de abril de 2017 

Horário: 19h 

Local: Pedreira Paulo Leminski  

Endereço: Rua João Gava, s/nº Pilarzinho 

Ônibus: saídas da Pça. Tiradentes, a partir das 15h45. O retorno será logo 

após o término do espetáculo. 

Entrada: A entrada para a Paixão de Cristo do Grupo Lanteri, é gratuita, porém 
os organizadores pedem que o público leve 1kg de alimento não perecível. 
Todos os itens arrecadados são enviados para entidades assistenciais por 
meio da FAS - Fundação de Ação Social de Curitiba. 

Mais informações em: www.grupolanteri.com.br e 

www.facebook.com/grupolanteri  

 

 

Assessoria de Imprensa  

Andrea Adelio – DRT 4030/PR - 41 9 9961-6203 (TIM) 
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