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MOçÃONeOO4/tg.
A Câmara Munícipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interp
do povo que representa por outorga, faz inserir nos s
REPÚprg à ESCOLA DE SAMBA GAV|ÕE5 DA FtEL, peto de
domingo, dia 03 de março, na cidade de São Paulo.
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e fruto do que aconteceu depois que a comissão de lfrente da
escola trouxe na avenida uma encenação na qual Jesus era vefrcido por
Essa Moção

Satanás, em uma "batalha do bem contra o mal".

Reeditando o samba-enredo de 1994, "A saliva do santo . o tl"n*no cia
serpente", houve várias representações religiosas ao longo da apr$sentação,
embora o objetivo seria contar uma lenda árabe sobre o surgimentt do cafe.
Elogiado pelos comentaristas da TV e nas redes sociais, , p.fforn",ru.,,
tambem gerou muitas críticas. Em especial por conta da represeJntação cla
'batalha do bem contra o mal' onde Satanás e seus demônios confirontavanr
Jesus e seus

arcanjos.
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Embora o tema fosse o café, a religiosidade deu o tom. No ter{eiro carro
alegórico havia uma gigante escultura de Oxalá, com pretos velhosJe Exus nas
laterais e um enorme São Jorge, padroeiro do clube e da escola dd samba no

topo.
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Em outros carros alegóricos, figuras de satanás, associado à ser
teria enganado Santo Antão, conforme o tema proposto para
enredo.

contudo,

a

representação de Antão com as características
atribuídas a cristo gerou debate. Em especial no momento e
aparentemente derrotado pelo diabo.
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Para usuários das redes sociais ficou evidente que a represen ação era de
Jesus, embora a escola alegue que era de Santo Antão, um mon
cristão que
viveu no Egito no século lll.
Dê-se ciência desta Moção as autoridades constituídas de nossa

\Sessões, em 07 de março de 2019.
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