Recensão em chave missionária do filme “A Cabana”
Ficha técnica
Título (em português): A Cabana
Título original: The shack
Realizador: Stuart Hazeldine
Ano de lançamento: 2017
País: EUA
Género(s): Drama, Fantasia
Duração: 132 minutos
Nomeações e prémios recebidos: vencedor de GMA Dove Award for Inspirational
Film of the Year (2017)
Sinopse: Um homem (Mackenzie Allen Phillips) vive atormentado após perder a sua filha mais nova (Missy)
cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido abusada e assassinada são encontrados
numa cabana, no meio das montanhas. Em desespero, cai numa severa depressão, questionando a
existência de Deus. Anos depois da tragédia, ele recebe um misterioso convite para retornar ao terrível
local, onde ele vai receber uma lição de vida.
(Adaptado do "best-seller" homónimo do canadiano William P. Young).
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZBEa5W0YSEI
Proposta para exploração e análise missionária
Temáticas abordadas relacionadas com a missão: Teodiceia: o problema do mal que põe em causa a
existência de Deus; Espiritualidade; Quem é Deus?; Perdão.
Público-alvo/destinatários: M/12 – filme adequado para explorar com catequese de adolescentes, grupos
de jovens e de adultos.
Contexto histórico-político: N/A

Tempo e espaço da ação: dentro e à volta de uma cabana, durante o fim-de-semana.
Personagens mais importantes: Mack (Sam Worthington) é o pai da criança desaparecida; Deus (Octavia
Spencer); Jesus (Aviv Alush) e Sarayu (Sumire).
Sentimentos/sensações provocadas pelo filme: este filme faz-nos repensar tudo que sabemos a respeito
de Deus; faz-nos refletir sobre muitas coisas, especialmente sobre sentimentos relacionados com muitos
aspetos da vida, a forma como vemos e sentimos muitas coisas.
Comentário ao filme/principais factos/tópicos para exploração missionária:
- Se Deus é tão bom por que ainda há tanta desgraça no mundo? – Teodiceia;
- Relacionar a situação da pandemia do COVID-19 com o filme;
- Simbologia das 3 pessoas em representação da Santíssima Trindade;
- Quem é Deus, para mim?

Recensão realizada por Pe. Daniel Pereira, CMAB.
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