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PAIXÃO DE CRISTO NO 

CONVENTO DA PENHA 
 

Semana Santa se aproximando, 

me lembrei de um fato que me contou 

meu amigo, padrinho (de casamento) e 

compadre (batizou meu filho) Dr. Roque 

Rodrigues da Cunha, que era expert 

nesse quesito. 

 Disse-me ele, que quando cursava 

medicina em Belo Horizonte, 

participava, desde o segundo ano, de um 

grupo teatral composto por alunos do 

curso, denominado “Show Medicina”. 

Esse grupo fazia apresentações na 

Capital e em cidades adjacentes, 

cobrando pelas apresentações a fim de 

fazer fundo para a festa de formatura. 
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 Num determinado ano, mercê do 

sucesso que faziam, e por indicação de 

um colega capixaba, foram contratados 

para encenarem a paixão de Cristo no 

convento da Penha, em Vila Velha, no 

Espírito Santo. 

 Eles dispuseram de quase seis 

meses para escrever o roteiro, adquirir o 

figurino e ensaiar para apresentação, 

que seria em quatro dias. 

 Na segunda-feira da Semana Santa 

daquele ano já estavam em Vila Velha 

para fazer o reconhecimento do local e 

verificarem se a peças do cenário que 

encomendaram estavam como eles 

queriam. 

 As apresentações tiveram início na 

quinta-feira e eles se assustaram com 

quantidade de público presente. Era o 

maior público que tiveram em suas 
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apresentações, o que os deixou muito 

empolgados. 

 A apresentação da sexta-feira era a 

mais esperada e a mais desafiante, e todo 

o grupo estava ansioso para fazer uma 

performance que pudesse emocionar os 

espectadores. 

 A cena da crucificação estava em 

andamento quando o tempo fechou de 

repente. 

 Quando se abriu a cortina, as 

cruzes com os dois ladrões já estavam 

erguidas. Por todo o espaço em volta 

ouvia-se as batidas do pesado martelo 

que pregava Cristo na cruz. A 

maquiagem estava perfeita e com 

certeza seria impactante. 

 Quando a cruz com o Cristo subiu, 

ouviu-se um murmúrio geral de emoção 

vindo do público, seguido, uma 
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trovoada ensurdecedora e um 

relâmpago assustador. Perfeito para o 

momento. 

 Enquanto Cristo dizia as primeiras 

palavras, seguidas da fala do padre 

discorrendo sobre cada uma, a chuva 

desceu com força. O público, começou a 

descer o morro, os relâmpagos se 

intensificaram e um vento forte soprava 

de norte para o sul, balançando as três 

cruzes para frente e para trás e agitando 

todo o cenário. 

 Em poucos minutos a plateia se 

desfez, sumiu todo mundo; os dois 

ladrões, cujas amarras dos braços 

estavam mais frouxas, se safaram e 

pularam da cruz; os três padres que se 

revezariam no sermão das 7 palavras 

foram procurar abrigo por causa da 

chuva, naquele momento já caudalosa; 

os personagens, com suas roupas 
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ensopadas, vendo que não havia mais 

público, foram saindo de fininho. José de 

Arimateia e Nicodemos, foram os 

primeiros a zarpar; Maria, como medo 

uma gripe, pegou João pela mão e 

vazou; Maria Magdalena, quando o 

primeiro relâmpago riscou o céu e ela 

teve certeza que não era o flash de uma 

câmera, desapareceu, correndo pra 

dentro da igreja. Instalou-se o caos no 

cenário e o Cristo ficou só. 

 O céu com suas nuvens negras, 

que pareciam estar ainda mais próximas 

do chão, trovoadas ribombavam pelos 

quatro cantos e relâmpagos riscavam o 

firmamento numa alegoria apavorante. 

 Na cruz principal, sem conseguir 

se soltar, pois estava bem preso para 

evitar acidente já que a cruz era a mais 

alta de todas, Adalberto, que 

interpretava o Cristo, começou a se 
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desesperar. Raios passavam triscando 

perto dele e os trovões pareciam estar 

atrás de sua cabeça. Ele não via mais 

ninguém, mas começou a gritar 

alucinadamente: ô Roque, ô Reny, me 

tirem daqui; ô Eriberto, p****, me ajude a 

sair, sô! 

 Já não tinha nenhuma alma por 

perto. Ele preso na cruz que balançava 

feito um pêndulo, pra lá e pra cá, gritava 

apavorado para que alguém o ajudasse a 

sair antes um raio o partisse pelo meio. 

 Por fim, não se conteve e apelou: - 

cambada de filhos da p***! Ano que cês 

vão procurar Cristo na PQP´! 
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PASIÓN DE CRISTO EN 

EL CONVENTO DE LA 

PEÑA 
 

Al acercarse la Semana Santa, 

recordé un hecho que me contó mi 

amigo, padrino (de boda) y padrino por 

segunda vez (bautizó a mi hijo) Dr. 

Roque Rodrigues da Cunha, que era un 

experto en este asunto. 

 Me contó que, cuando era 

estudiante de medicina en Belo 

Horizonte, participó, desde su segundo 

año, en un grupo teatral de estudiantes 

del curso, llamado "Show Medicina". 

 Este grupo actuó en la capital y en 

las ciudades de los alrededores, 

cobrando por las actuaciones con el fin 

de recaudar fondos para la fiesta de 

graduación. 
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 En cierto año, gracias al éxito que 

estaban teniendo, y de un colega del 

estado de Espírito Santo, fueron 

contratados para escenificar la pasión de 

Cristo en el convento de Penha, en Vila 

Velha, en Espírito Santo. 

 Tuvieron casi seis meses para 

escribir el guión, adquirir el vestuario y 

ensayar para la presentación, que 

tendría lugar en cuatro días. 

 El lunes de Pascua de ese año ya 

estaban en Vila Velha para reconocer el 

lugar y comprobar que las piezas del 

escenario que habían encargado estaba 

como ellos querían. 

 Las actuaciones empezaron el 

jueves y se quedaron asustados por la 

cantidad de gente presente. Era el mayor 

público que habían tenido en sus 

actuaciones, lo que les había dejado muy 

emocionados. 

 La actuación del viernes era la más 

esperada y la más desafiante, y todo el 



12 
 

grupo estaba ansioso por ofrecer una 

actuación que emocionara al público. 

 La escena de la crucifixión estaba 

en marcha cuando el tiempo se cerró de 

repente. 

 Cuando se abrió el telón, las cruces 

con los dos ladrones ya estaban 

levantadas. Alrededor de la sala se oía el 

golpe del pesado martillo que clavaba a 

Cristo en la cruz. El maquillaje era 

perfecto y seguro que causaba impacto. 

 Al subir la cruz con el Cristo, se 

oyó un murmullo general de excitación 

procedente del público, seguido, de una 

ensordecedora tormenta y un espantoso 

relámpago. Perfecto para el momento. 

 Mientras Cristo decía las primeras 

palabras, seguidas por el sacerdote que 

hablaba de cada una de ellas, la lluvia 

cayó con fuerza. La multitud comenzó a 

bajar la colina, los relámpagos se 

intensificaron y un fuerte viento sopló 

de norte a sur, haciendo oscilar las tres 
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cruces de un lado a otro y sacudiendo 

todo el escenario. 

 En pocos minutos, el público se 

disolvió, todos desaparecieron; los dos 

ladrones, que tenían las amarras de los 

brazos más flojas, escaparon y saltaron 

de la cruz; los tres sacerdotes que se 

turnarían en el sermón de las siete 

palabras fueron a buscar refugio a causa 

de la lluvia, que para entonces arreciaba; 

los personajes, con sus ropas empapadas, 

al ver que ya no había público, se 

escabulleron. José de Arimatea y 

Nicodemo fueron los primeros en 

ponerse en marcha; María, temerosa de 

la gripe, tomó a Juan de la mano y se 

marchó; María Magdalena, cuando el 

primer relámpago rayó el cielo y estuvo 

segura de que no era el destello de una 

cámara, desapareció, corriendo hacia la 

iglesia. El caos se instaló en el escenario 

y Cristo se quedó solo. 

 El cielo, con sus nubes negras que 

parecían estar aún más cerca del suelo, 
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los truenos retumbaban por los cuatro 

costados y los relámpagos surcaban el 

firmamento en una alegoría aterradora. 

 En la cruz principal, sin conseguir 

soltarse, ya que estaba bien sujeto para 

evitar accidentes, pues la cruz era la más 

alta de todas, Adalberto, que hacía de 

Cristo, empezó a desesperarse. Los 

relámpagos brillaban cerca de él y los 

truenos parecían estar detrás de su 

cabeza. ¡No pudo ver a nadie más, pero 

empezó a gritar alucinadamente: oh 

Roque, oh Reny, sacadme de aquí; oh 

Eriberto, p****, ayudame a salir, hombre! 

 Ya no había un alma alredor. 

Estaba preso en la cruz que se 

balanceaba como un péndulo, de un lado 

a otro, gritando aterrorizado para que 

alguien le ayudara a salir antes de que 

un rayo lo partiera en dos. 

 Finalmente, no pudo contenerse y 

apeló: - ¡Montón de hijos de p***! ¡Año 

que buscarán a Cristo en PQP'! 
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PASSIONE DI CRISTO 

NEL CONVENTO DE LA 

“PENHA” 

Settimana Santa si avvicinando 

e mi sono ricordato di un fato che mi ha 

contato il mio amico, padrino (di 

matrimonio) e compare (há battezzato 

mio figlio) dott. Roque Rodrigues da 

Cunha, che era expert in questo quesito. 

Mi há dettto lui che, quando 

studiava medicina a Belo Horizonte 

partecipava, dal secondo anno, di un  

gruppo teatrale composto per allievi del 

corso, denominato “Show Medicina”. 

Questo gruppo faceva presentazioni 

nella Capitale e in città adiacenti, 

rincuotendo per le presentazioni per fare 

fondi per la festa di laurea. 
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In un determinato anno,  grazie al 

successo che facevano e per 

l’indicazione di un collega dello stato di 

Espirito Santo, furono contratati per  

inscenare la Passione di Cristo nel 

convento  de la “Penha”, a Vila Velha, in 

quello stato. 

Loro hanno disposto di circa sei 

mesi per scrivere la sceneggiatura, 

acquistare i figurini e concertare la 

presentazione, che sarebbe realizata in 

quatro giorni.  

Il lunedì della Settimana Santa di 

quell’anno, stavano già a Vila Velha, per 

fare il riconoscimento del luogo e 

verificare si l’oggetti del scenario che  

avevano incaricato stavano come 

volevano.    

Le presentazioni hanno 

cominciato il giovedì e loro si sono 

spaventati con la quantità di pubblico 
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presente. Era il piiù grande pubblico che 

avevano avuto nelle loro presentazioni, 

quel che gli ha lasciato molto eccitati. 

 La presentazione del venerdì era la 

più aspettata e la più sfidante e tutto il 

gruppo era ansioso per fare una 

performance che potesse emozionare gli 

spetttatori. 

La scena de la crocifissione era in 

andamento quando il tempo si è chiuso 

repentinamente. 

Quando la cortina è aperta, le croci 

com  i due ladri erano già alzati. Per tutto 

lo spazio intorno erano sentiti le battute 

del pesante martello che prendeva 

Cristo alla croce. Il trucco  stava perfetto 

e certamente sarebbe scioccante. 

        Quando la croce com Cristo è alzata, 

si è sentito un mormorio genrerale di 

emozione venuto dal pubblico, seguito 
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di un tuono assordante e un lampo 

spaventoso. Perfetto paer il momento. 

Mentre Cristo diceva le sue prime 

parole, seguite della parlata del padre 

discorrendo sopra ognuna, la pioggia è 

scesa con forza. Il pubblico ha 

cominciato a scendere la collina, i lampi  

si sono intensificati e un vento forte 

tirava da nord a sud, dandolando le tre 

croci avante e indietro, scuotendo tutto 

lo scenario. 

 I tecnici dal suono, venuti da 

Cariacica, ai primi segnali di pioggia, 

hanno ritirato dal grande palco quegli 

oggetti valvolati dell' epoca, affinché 

non si danneggiassero o si 

incendiassero.                                                                                                                          

In pochi minuti il pubblico è stato 

sciolto, tutti sono andati; i due ladri, le 

cui braccia erano più larghe, hanno 

scappato e hanno saltato giù dela croce; 
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i tre padri che prendevano turno nel 

sermone delle 7 parole sono andati a 

cercare reparo della pioggia, in quel 

momento già torrenziale; i personaggi, 

con i loro vestiti inzuppati, vedendo che 

non c’era  più pubblico, sono andati 

discretamente.  José de Arimateia e 

Nicodemos sono stati i primi a uscire; 

Maria, con paura di una grippe, há preso 

João per la mano e si è andata via; Maria 

Magdalena, quando il primo lampo ha 

striato il cielo e lei è stata certa che non 

era il flash di una camera, è sparrita, 

correndo addentro la chiesa. Il caos si è 

instalato nel scenario e Cristo è lasciato 

solo. 

 Il cielo, con le sue nuvole nere, che 

sembravano di essere ancora più 

prossime del suolo, tuoni suonavano per 

i quatro canti e lampi strisciavano il 
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firmamento in una allegorria 

terrificante. 

Nella croce principale, senza 

riuscire sciogliersi, dunque era bene 

preso per evitare accidenti,, giacché la 

croce era la più alta di tutte, Adalberto, 

che interpretava Cristo, ha cominciato  a 

disperarsi. Fulmini passavano 

strisciando vicino a lui e i tuoni 

sembravano di essere dietro la sua testa. 

Lui non vedeva nessuno più, ma ha 

cominciato a gridaere follemente: ehi 

Roque, ehi Reny, portatemi fuori  di qui; 

ehi Eribeerto, m****, aiutami ad uscire!        

Già non c’era nessuno vicino.  Lui, preso 

alla croce che dondolava come un 

pendolo, avanti e indietro, gridava 

impaurito che qualcuno l’aiutasse a 

uscire prima che un fulmine lo spezzasse 

a metà. 
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Alla fine, non si è contenuto e ha 

gridato: figli di una p*****! Nell’anno 

prossimo vanno a cercare Cristo nella 

PQP. 

 

.     
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