
 

 

Natal, 30 de março de 2022. 
 

“Tornar Jesus Cristo conhecido e amado é a missão dos Irmãos.” 

São Marcelino Champagnat.  
 

Há 27 anos, o Colégio Marista de Natal conduz a comunidade educativa a um itinerário de fé, por meio 
da encenação da Paixão de Cristo. O projeto faz parte do calendário cultural, social e pedagógico desta unidade 
educativa e da cidade de Natal. 

O fascínio que o espetáculo “A Paixão de Cristo”, do Marista, exerce no público não está apenas na 
grandiosidade dos cenários, na atmosfera que ali se respira e na beleza da história de Jesus, mas também no 
envolvimento ativo do público que prestigia o projeto. Do Sermão à Ressurreição, olhos atentos acompanham, 
com paixão, o resultado do trabalho que transformou sonho em realidade ao longo de tantos anos. 

Por essa razão, é com grande satisfação que convidamos a comunidade educativa para prestigiar este 
momento de Fé e Vida - “A Paixão de Cristo” - promovido pelo Colégio Marista de Natal. 

Logo, para garantir uma maior segurança e um maior conforto aos participantes, obedecendo aos 
protocolos do Corpo de Bombeiros e de saúde, estaremos limitando a quantidade de pessoas em nossa 
arquibancada. Por isso, estamos distribuindo ingressos para os dois dias de espetáculo por meio da plataforma 
Sympla.  

Além disso, ressaltamos que existe uma opção especial para os idosos, em cadeiras na quadra, mas que, 
ao serem esgotadas as vagas disponíveis, não teremos mais como acomodá-los no espaço. 

Lembramos, também, que o acesso ao evento será, exclusivamente, mediante a apresentação do 
ingresso. 
 

Assim, seguem abaixo as informações sobre a apresentação.  

PAIXÃO DE CRISTO 2022 
DATA: 12 e 13 de ABRIL de 2022 
HORA: 19h 
LOCAL: Quadra externa do COLÉGIO MARISTA DE NATAL 

 
CAMPANHA:  
Solicitamos a doação de 1 quilo de alimento não perecível para contribuir com as instituições sociais da 
nossa cidade. Salientamos, dessa forma, que o alimento será doado na entrada do espaço. 

 
Vamos fazer juntos nesta caminhada de vivência e renovação de fé. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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