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A CICATRIZ NA ROCHA - Pedro um dos doze 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
CULTO JOVEM 
CULTO DOMINICAL 
RETIRO 
CONGRESSOS 
OUTROS 

 
ATENÇÃO: ESTE É O 4° MONÓLOGO QUE DEVEM SER APRESENTADOS EM 
SEQÜÊNCIA E SEMPRE LEVA A MENSAGEM DA CRUZ DE CRISTO. IDEAL 
PARA CULTO DE EVANGELISMO.RELEMBRAM AS EXPERIÊNCIAS DOS 
DISCÍPULOS DE JESUS E SEUS ENSINAMENTOS. SERVE COMO A 
MENSAGEM, RESTANDO AO PASTOR, DAR O FECHAMENTO, E FAZER O 
APELO. 
ESSES MONÓLOGOS OBEDECEM A UMA ORDEM CRONOLÓGICA. 
 
TEMPO: 
 ANO65 (DEPOIS DE CRISTO). 
 
OBJETOS DE APOIO: 
 MESA, BANCO, TINTA, PENA (CANETA), PERGAMINHO. 
 
TEMAS: 
VIVENDO UMA VIDA CRISTÃ. 
A CULPA DO PECADO. 
PERDÃO. 
 
PERSONAGENS: 
O APÓSTOLO PEDRO. 
UM SECRETÁRIO (OPCIONAL). 
 
SINOPSE: 
O TEMPO É 65 d.C. PEDRO JÁ ESTÁ EM IDADE AVANÇADA, POUCOS ANOS 
ANTES DE SUA MORTE. ELE SE ASSENTA EM UMA MESA PEQUENA, 
ESCREVENDO UMA DE SUAS CARTAS E FALANDO AS PALAVRAS 
ENQUANTO REPETE O SEU PENSAMENTO. (NOTA: ESTA PEÇA TAMBÉM 
PODE SER ENCENADA COM PEDRO DITANDO A CARTA PARA UM 
SECRETÁRIO). 
 
A PARTE PRINCIPAL DO MONÓLOGO DE PEDRO É TIRADA DAS 
ESCRITURAS, EXCETO POR UMA PARTE NA QUAL ELE EXPRESSA SUA 



CULPA POR TER NEGADO A JESUS – SEGUIDO DE ALEGRIA POR TER SIDO 
PERDOADO POR JESUS.  
 
ENTRA PEDRO, O APÓSTOLO. ELE ESTÁ VELHO, SOMENTE A POUCOS 
ANOS ANTES DE SUA MORTE. ELE SE ASSENTA A UMA MESA PEQUENA 
SOBRE A QUAL ESTÁ UM PERGAMINHO, UMA PENA E UMA PEQUENA 
CAIXA DE TINTA (TINTEIRO). APÓS POUCOS SEGUNDOS DE 
CONSIDERAÇÃO, ELE COMEÇA A ESCREVER, FALANDO AS PALAVRAS, 
ENQUANTO ORGANIZA SEUS PENSAMENTOS. PERIODICAMENTE MOLHA A 
CANETA NO TINTEIRO. 
 
 
 
 

Pedro 
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da Dispersão, no 
Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus 
Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de 
Jesus Cristo. (1Pedro 1:1-2) 
 
(Após dizer a última frase, Pedro levanta os olhos do trabalho. Então se coloca de 
pé, ainda falando o que lhe vem à cabeça, mas não mais escrevendo. Ele anda 
pelo palco, escolhendo as palavras cuidadosamente, mas ainda não se dirigindo à 
audiência). 
 

Pedro 
 Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis 
anteriormente na vossa ignorância; pelo contrário, segundo é santo aquele que 
vos chamou, tornem-vos santos também vós mesmos em todo vosso 
procedimento. (1Pedro 1:14-15) 
 

Pedro 
 Pelo que fostes chamados para este propósito, desde que Cristo também sofreu 
por vós deixando o exemplo para que sigais os Seus passos, (ele começa a ser 
movido por suas próprias palavras – e pelas suas memórias) o qual não cometeu 
nenhum pecado, nenhum engano foi achado em Sua boca; e quando insultado, 
não revidou o insulto; quando em sofrimento, Ele não proferiu nenhuma ameaça, 
mas continuou a confiar a si mesmo o qual julga honrosamente e Ele mesmo 
levou os nossos pecados até a cruz, para que morrêssemos para o pecado e 
vivêssemos para a justiça; tendo suas feridas cicatrizadas. 
 
(Profundamente movido por suas memórias, Pedro se vira para a audiência a 

quem se refere pela primeira vez). 
 
Vocês não acham ser suficiente que eu admita meu terrível pecado e receba Seu 
perdão?  Eu devo ser atormentado pela recordação da minha jornada pela culpa 
daquele simples ato que aconteceu há tantos anos passados? Não, não foi um 



simples ato; por três vezes eu fiz aquilo e ainda sinto a dor dentro de mim – a 
mesma dor que a minha negativa deve ter infligido a Ele. 
 
Como posso dizer para estas pessoas (apontando para a mesa) para amar sendo 
que eu falhei tão miseravelmente no meu amor? Estas pessoas me conhecem 
somente através do meu nome – (sarcasticamente) pela minha reputação 
impecável que se espalhou pelas terras em redor. Eles sabem somente que eu 
andei com o Salvador – não sabem que eu o traí. 
Por acaso eu me levantei perante o grande Herodes, e com a minha vida 
insignificante disse pelo menos uma palavra em seu favor? Por acaso eu me 
levantei perante Pilatos, como Jesus fez, e pedi misericórdia por Ele? Não, eu me 
coloquei entre pessoas da rua – pessoas comuns assim como eu – e, gemi e 
lamuriei como um cachorrinho, e ali neguei, mesmo conhecendo Aquele que antes 
eu chamava de Filho de Deus! Como posso falar com eles sobre obediência 
quando eu falhei tanto com o meu Senhor? Como posso falar de sofrimento 
quando eu tão facilmente fugi da chance de sofrer com Ele? ... Com Ele! 
 

(após longa pausa, resolutamente). 
Ele me perdoou, e desde que Ele nos deixou eu tenho realizado muitas obras em 
Seu nome. Mas a cicatriz – aquela memória – é uma lembrança permanente do 
quanto Ele realmente me ama. Como resultado do seu esquecimento da minha 
falta Ele mudou meu nome para Pedro, a Rocha! 
 
(Pedro retorna para sua mesa com grande entusiasmo e alegremente 
continua seu escrito.). 
 
Amados, não vos alarmeis com as provações que vêm para testar a vossa fé, 
como se elas fossem experiências anormais. Alegrai-vos, pois isto significa que 
vós sois chamados para repartir os sofrimentos de Cristo. Um dia, quando Ele se 
mostrar aos homens em completo esplendor, vós sereis agraciados com tremenda 
alegria! Se fordes acusados de serem seguidores de Cristo, tomai isto como um 
grande privilégio, pois vós podeis estar seguros de que o glorioso espírito de Deus 
repousa sobre vós. 
E após terdes sofrido por curto espaço de tempo, o Deus de toda graça, o qual o 
chamou para Sua eterna glória em Cristo, irá em sua perfeição, confirmar sua 
força sobre vós. 
 

(Pedro abaixa a pena, enrola o pergaminho, coloca-o debaixo do braço; 
exclamando enquanto sai). 

Todo o poder pertence a Ele pelos séculos dos séculos! Amém. 
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Nota importante: 
 

ROTEIROS DA “Teatro Evangélico” – USO E DIREITOS AUTORAIS 

 
Esclarecemos aos profissionais e aos amadores que as cenas que compõem este script, estão 
com os direitos autorais devidamente protegidos pela legislação em vigor no Brasil e que sua 
utilização para fins comerciais, financeiros ou lucrativos, mesmo que em espetáculos 
beneficentes, sob qualquer forma e em qualquer meio de comunicação de massa, só poderá 
efetivar-se com a necessária autorização da Teatro Evangélico. No mais, desejamos que este 
escript venha enriquecer o seu ministério, e que o nome do nosso senhor Jesus Cristo seja 
exaltado. A Ele toda honra e glória pelos séculos dos séculos amém! 
 

Equipe Teatro Evangélico. 
 
 

 
 
 


