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Musical “A Missão de Jesus, O Nazareno” em palco na cripta da Igreja da Lixa

O grupo Macpiremo apresentou,
pela primeira vez, o seu novo
musical “A Missão de Jesus, o
Nazareno”, na tarde do passado
Domingo, na Cripta da Igreja da
Lixa.

Este trabalho, baseado no
Musical “O Nazareno” de Frei
Hermano da Câmara, adaptado pelo
Padre André Ferreira e musicado
pelos gémeos Luís Carlos Silva e
Emanuel Silva, para o Grupo de
Teatro Macpiremo, das paróquias de
Macieira da Lixa, Moure, Pinheiro
e Refontoura, contou com a pre-
sença de uma numerosa plateia.

Em início de Semana Santa, os
jovens que integram o musical
interiorizaram, de forma inequívo-
ca, o espírito artístico que medeia o
seu trabalho e passaram para a
plateia a força que os une enquanto
grupo e, simultaneamente, a sua
profunda vontade de abraçarem o
palco com toda a energia que os
espíritos jovens encerram.

A acompanhar este musical

esteve a Banda “Macpiremo” com
um trabalho original e variado que,
à semelhança de outras ocasiões,
apresentou, publicamente, o seu
inquestionável talento. As melodias
e as vozes em palco, uniram-se
durante cerca de 90 minutos e foram
o motivo de todas as atenções.

Várias passagens da vida de
Jesus Cristo foram apresentadas
sempre sob a forma de musical,
desde o encontro inicial de Jesus
com os discípulos, até à sua res-
surreição, passando pelo Baptismo
de Jesus ou pelo milagre das bodas
de Canã da Galileia, entre outros.

O musical encerrou com a
música vencedora do Festival
Diocesano da Juventude, que levou
o Macpiremo até Fátima, no ano
passado, em representação da
Diocese do Porto.

De realçar que o Padre André
Ferreira, que considera que este é
um dos melhores trabalhos que o
grupo Macpiremo fez até agora,
também integrou o elenco, com uma

personagem no quadro das Bodas
de Canã.

A Lixa foi o ponto de estreia
deste musical que, face à crítica
positiva que lhe foi dirigida por
diversos elementos da plateia,
poderá chegar bem longe, não
sendo de descurar locais fora do
concelho de Felgueiras, tanto mais

que o mesmo foi publicitado, Terça-
feira, no programa ‘Praça da Alegria’
onde estiveram a representar o Grupo
“Macpiremo” o Padre André Ferreira
e três elementos do mesmo.

O musical regressa à cripta da
Igreja da Lixa já na noite do dia 29
de Abril.


