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A DÚVIDA DO PEREGRINO 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
CULTO JOVEM 
CULTO DOMINICAL 
RETIRO 
CONGRESSOS 
OUTROS 
 
DESCRIÇÃO E SINOPSE 
 
O “Vendedor de Fitas”, o “Indiferente”, e o “Sr. Andarilho” tentam 
convencer um humilde Peregrino sobre o verdadeiro caminho para a 
cidade celestial.  
Pequeno drama de 1 ato, descrevendo a necessidade pessoal de 
estudar a Bíblia e orar para encontrar Deus enquanto caminhamos 
rumo ao céu. 
Você pode utilizar nomes de modismos religiosos atuais ou figuras 
controvertidas! Divirta-se! 
 
DURAÇÃO: 15 a 20 minutos 
 
PERSONAGENS: 
1- Peregrino honesto. 
2- O Vendedor de fitas. 
3- O indiferente. 
4- O andarilho. 
 
NOTAS 
O Peregrino carrega uma Bíblia. 
 
O Vendedor de fitas carrega um gravador, uma maleta cheia de fitas 
cassete, e usa um, sobretudo com vários bolsos cheios de fitas. 
 
O indiferente  carrega uma revista de estudo bíblico. Ele também tem 
uma cadeira desmontável (de preferência fácil de carregar) onde ele se 
senta enquanto o Vendedor e o andarilho conversam. 
 
O andarilho carrega um longo rolo de papel (o qual possa ser 
desenrolado durante a peça) onde está escrito os acontecimentos dos 
últimos dias (uma espécie de livro do apocalipse). 
 
Palco: 
 Onde houver xxx deverá ser colocado o nome de alguém conhecido, 
ou alguma controvérsia atual, profecia, etc... 



 
 
 

CENA 1 
 

Peregrino 
(Entra no palco lendo a Bíblia até que percebe um viajante) 

Bom dia, senhor! 
 

Vendedor 
(está usando fones de ouvido e não ouve o Peregrino) 

 
Peregrino 

Eu disse bom dia, senhor... 
 

Vendedor 
 ahn? 

 
Peregrino 

 Para onde você está indo? 
 

Vendedor 
Para a Cidade Celestial, é claro. 

 
Peregrino 

O que você tem no ouvido? Um aparelho para surdez? 
 

Vendedor 
Aparelho para surdez! É claro que não! Eu estou ouvindo uma fita sobre 

a Cidade Celestial. 
 

Peregrino 
 Oh, um companheiro de viagem. Meu nome é Peregrino. Peregrino 

honesto. 
 

Vendedor 
 Vendedor é meu nome. Vendedor de fitas. 

 
Peregrino 

Por que  te chamam assim? 
 

Vendedor 
Eu não sei exatamente. Suponho que seja uma cruz que eu deva 

carregar. 
Mas eu posso fazer um acordo com você! Você já ouviu a última fita de 

xxxxxx? 



(mencione o nome de algum pregador que tenha provocado um 
escândalo religioso) 

 
Peregrino 

Não. 
 

Vendedor 
Não? Oh, você vai amar esta. Ela foi gravada bem antes dele ter que se 

esconder...  contém todos os detalhes. 
 

Peregrino 
Isto vai me mostrar o caminho para a cidade Celestial? 

 
Vendedor 

 Ela revela os planos do inimigo. Avisado é prevenido, você sabe. 
 

Peregrino 
E você tem outras para mostrar? 

 
Vendedor 

 Se tenho outras?  
(abre o casaco e mostra inúmeras fitas presas em seus bolsos) 

 
Peregrino 

 Oh! Meu deus! 
 

Vendedor 
E! Eu tenho mais um pouco aqui deste lado. 

 
Peregrino 

Você certamente tem um grande mostruário. 
 

Vendedor 
E isto não é nada! Nada! Você deveria ver minha biblioteca. Eu tenho 

um superpotente duplicador de alta velocidade e  posso gravar qualquer 
coisa. 

 
Peregrino 

Verdade? O que você tem de melhor para eu ouvir? 
 

Vendedor 
Bem, isso depende do que você quer. 

 
Peregrino 

 Eu quero saber como chegar à Cidade Celestial. Qual poderia me 
ajudar mais? 

 



Vendedor 
 Bem, isto depende do seu problema particular. 

 
Peregrino 
Problema? 

 
Vendedor 

Sim. Se você está interessado no movimento da Nova Era, você deve 
ouvir o Dr. Xxxxx. Interessado em Iluminismo, então você deverá ouvir 

o Reverendo. xxxxxxx. 
 

Peregrino 
Oh! 

 
Vendedor 

Tem problemas familiares? Ouça o Sr.xxxxxx. Ele tem um programa 
diário e  eu gravo todos. 

 
Peregrino 

 E isso é legal? 
 

Vendedor 
Todos trabalhamos juntos para a glória de Deus, irmão! 

 
Peregrino 

 Oh! 
 

Vendedor 
Você quer saber o que há por trás das cenas dos eventos mundiais? 
Tenho aqui algumas fitas do ex-embaixador Sr.xxx (Billy Graham, por 

exemplo) 
 

Peregrino 
Uh, Você tem alguma ensinando  sobre a retidão da fé? 

 
Vendedor 
 Depende. 

 
Peregrino 

Depende de quê? 
 

Vendedor 
De que tipo você quer. 

 
Peregrino 

 Acho que não entendi. 
 



Vendedor  
Bem, amigo, retidão de fé é um assunto tão vasto e complexo que 

existem várias  versões. Alguns dos líderes de diferentes correntes são  
o Reverendo xxxx, o Pastor xxxxx, o Dr.xxxx, e naturalmente não 

podemos esquecer o trabalho do Prof.xxxx. 
 

Peregrino 
 Você quer dizer que todos estes grandes homens acreditam em coisas 

diferentes? 
 

Vendedor 
 Claro. 

 
Peregrino 

E você vende todas as fitas deles? 
 

Vendedor 
Claro! Eu não me chamo Vendedor de Fitas por nada. Deve ser por 

este motivo que me deram este nome. Você não acha? 
 

Peregrino  
Mas você não tem medo de estar vendendo algumas versões que 

podem conter erros? 
 

Vendedor 
 Hey! Isto não é problema meu! Minha parte é dar opções ao povo do 

Senhor. O Espirito Santo, irá ajudar  cada um a encontrar o verdadeiro 
caminho. 

 
Peregrino 

Então, só existe um caminho verdadeiro. 
 

Vendedor 
Naturalmente ! 

 
Peregrino 

E é difícil de ser encontrado? 
 

Vendedor 
É claro que não! 

 
Peregrino 

Você já o encontrou? 
 

Vendedor 
 Naturalmente ! 

 



Peregrino 
Em qual de suas fitas? 

 
Vendedor  

Bem...esta...deixe-me ver...você sabe, é realmente difícil para eu tentar  
mostrar minha opinião para você. 

 
Peregrino 

 Oh, mas eu gostaria de conhecer... 
 

Vendedor 
Bem...eu... Você já ouviu falar sobre a “Guerra Meteorológica que vai 

devastar a América”? É tudo conspiração. 
 

Peregrino 
O quê? 

 
Vendedor 

 Sim...Todas estas coisas de mudança de clima é só para eles 
controlarem a corrida armamentista ou coisa assim. Aqui, fita nº675 tem 

os detalhes. 
 

(Entra o Sr. Andarilho, que pára pra ouvir) 
 

Peregrino 
Mas eu quero saber o caminho para a cidade.  Você pode me dizer? 

 
Vendedor 

 É claro que posso. Ë bem por aquela direção,(apontando para a 
esquerda do palco) e o caminho mais rápido é... 

 
Sr. Andarilho 

Não dê ouvido a ele. Ele está muito ocupado com suas fitas  que nem 
mesmo tem tempo para consultar o livro guia. 

 
Vendedor 

 Eu consulto sim. 
 

Sr. Andarilho 
Ok, Tempestade de Fitas. Então me diga quando foi a última vez que 

você consultou o livro guia? 
 

Vendedor 
Bem... Eu estou muito ocupado vendendo fitas para almas perdidas... 

 
Sr Andarilho 

 Vê? 



 
Vendedor 

Mas eu ouço fitas sobre o livro guia, muitas delas. Eu sei mais sobre o 
livro que a maioria, e por isso sei o que realmente está acontecendo no 

mundo. 
 

Peregrino 
 Desculpe-me senhor você está indo para a Cidade Celestial? 

 
Sr. Andarilho 

 Se estou indo para a Cidade Celestial? Que tipo de pergunta é esta? 
 

Peregrino 
Você está? 

 
Sr. Andarilho 

É claro que estou! 
 

Peregrino 
Posso perguntar seu nome? 

 
Sr. Andarilho  

Andarilho é meu nome, Sr. Andarilho. 
 

Peregrino 
(Falando consigo mesmo) 

 (Estas pessoas têm nomes muito estranhos) 
Muito prazer em conhecê-lo. O senhor sabe o caminho para a Cidade? 

 
Sr. Andarilho 

 É claro, é bem naquela direção.  
(apontando para a direita do palco) 

 
Vendedor 
Não é não! 

 
Sr. Andarilho 

 É sim! 
 

Vendedor 
 Não é não! 

 
Sr Andarilho 

 É sim! 
 

O indiferente 
 (Despertando de uma soneca)  



Vocês dois podem ficar quietos? 
 

Peregrino 
Quem é ele? 

 
Vendedor 

Você não quer saber. 
 

Sr. Andarilho 
Você não quer conhecer. 

 
Peregrino 

Oh, senhor. Você diz que a cidade é nesta direção? 
 

Sr. Andarilho 
Sim. 

 
Peregrino 

Mas você não está indo neste caminho. 
 

Sr. Andarilho 
Certo. 

 
Peregrino 

Mas este não é  aquele caminho. 
 

Sr. Andarilho 
 Claro que é! De qualquer forma, todas as estradas levam para casa. 

 
Peregrino 

 Mas como você pode chegar à cidade pegando qualquer caminho? 
 

Sr. Andarilho 
Posso ver que você não lê muito o livro guia. 

 
Peregrino 

O que você quer dizer? 
 

Sr. Andarilho 
Você não leu o que o Apóstolo Paulo disse sobre “Todas as coisas são 

boas, mas nem todas me convém?” 
 

Peregrino 
Sim, mas aquele caminho leva ao setor de diversões da cidade. 

 



Sr. Andarilho 
Claro que leva. Eles a chamam de “Cidade dos Tontos”. E à frente, na 

próxima porta está a “América  de Maria a Poderosa”. Diga, você já 
andou na “Onda Suicida”? 

 
Peregrino 

Não. Mas você diz que a cidade fica para aquele lado, então por quê 
você está...? 

 
Sr. Andarilho 

 Olhe, minha teoria é a seguinte, amigo. Nós só passamos por esta 
jornada uma vez, e o caminho é estreito e duro. Meu plano é não andar 
apenas no caminho estreito e duro, mas encher minha vida com todas 

as experiências possíveis. 
 

Peregrino 
Por exemplo? 

 
Sr. Andarilho 

Bem, Eu verifico cada filme que entra em cartaz . 
 

Peregrino 
Mas os dirigentes da igreja nos advertem a ter cuidado com alguns 

filmes no cinema. Eles os chamam de Ninhos de imoralidade e vício. 
 

Sr. Andarilho 
 Eu sei! Eu sei! Por isso eu vou! Quer dizer, eu não posso só aceitar a 
palavra da igreja como certa. Então eu vou eu mesmo verificar se os 

filmes realmente causam um mau efeito. 
 

Peregrino 
E você encontrou o mal lá? 

 
Sr. Andarilho 

 Oh ! Se encontrei? Você não acreditaria na corrupção que eu vi.  
Juras, violência, blasfêmia, oh, homem...! 

 
Peregrino 

Que terrível! 
 

Sr. Andarilho 
Eu lhe digo ! E isto não é o pior ! Existem sutis sugestões de controle da 

mente. 
 

Peregrino 
 Realmente! Mas diga, você não está com medo de ser contaminado 

por todas estas coisas? 



 
Sr. Andarilho 

Eu ? Certamente que não. Eu tenho o livro guia e eu sei o que é certo. 
Sem problemas! 

 
Peregrino 

Hmmm, O que mais você verificou? 
 

Sr. Andarilho 
 Eu tenho checado a área  musical ultimamente. 

 
Peregrino 

Oh! E é tão ruim como diz a igreja? 
 

Sr. Andarilho 
 Pode apostar! Na verdade 10 vezes pior! Aqueles microfones estão 

explodindo a 115 ou 130 decibéis. Por isso quando você fica em frente  
àquelas coisas se sente como se estivesse numa tempestade de 

ventos. 
 

Peregrino 
Você usou protetores de ouvido? 

 
Sr. Andarilho 

De jeito algum! Eu queria experimentar tudo que aqueles garotos 
estavam experimentando. Desta forma eu poderia falar a eles com 

autoridade quando eu falasse que eles parassem de ir a tais lugares. 
 

Peregrino 
Oh, diga, você não se preocupa em prejudicar a sua audição? 

 
Sr. Andarilho 

O quê? 
 

Peregrino 
Eu disse... deixa pra lá. O que mais? 

 
Sr. Andarilho 

Bem, é realmente enfumaçado naqueles auditórios. Quando eu saía, 
tudo parecia engraçado e colorido, você sabe, não posso deixar nada 

escapar por causa da pesquisa. 
 

Peregrino 
Então isto não te aborrece mais? 

 



Sr. Andarilho  
Não! Na verdade, eu passei a gostar. Cada vez ficou mais fácil. Mas há 

uma coisa que  tenho notado que está dominando tudo rapidinho. 
 

Peregrino 
 O quê? 

 
Sr. Andarilho 

É o que parece fazer com as pessoas fiquem com o sangue doce. 
 

Peregrino 
 Sangue doce? 

 
 

Sr. Andarilho 
 Sim. 

 
Peregrino 

 Com você sabe os efeito do Sangue doce? 
 

Sr. Andarilho 
 Como eu sei? Por que eu vi garotos aplicando neles mesmos injeções 

de insulina, o tempo todo. 
 

Peregrino 
E a música, é perigosa? 

 
Sr. Andarilho 

Sim, principalmente se você não sabe o que as letras significam. Mas 
você realmente tem que admirar o estilo deles. Quero dizer, a forma 

como aquele garotos  tocam as guitarras é animal. 
 

Peregrino 
Você experimentou alguma droga de “expansão mental?” 

 
Sr. Andarilho 

 Oh não, de jeito nenhum! Eu não me arriscaria a perder minha lucidez! 
 

Peregrino 
Algum destes caminhos te levou a cidade? 

 
Sr. Andarilho 

Como? 
 

Peregrino 
 Eu disse, algumas destas coisas te aproximaram da cidade? 

 



Sr. Andarilho 
Não, não diretamente. Elas são na verdade um caminho de mão única. 

 
Peregrino 

Então que bem pode isto fazer a você? 
 

Sr. Andarilho 
Aha! Eu sabia que você perguntaria isso! Isto me fez bem de duas 

formas. Primeiro, eu acrescentei muita coisa à história da minha vida . 
Segundo, e mais importante, eu encontrei dezoito caminhos que não 

me levam até a cidade. 
 

Peregrino 
 Dezoito? 

 
Sr. Andarilho 

Dezoito! E eu compartilho esta informação vital com todos que 
encontro. 

 
Peregrino 

Mas é um perigo andar por todas estas ruas sem saída, você não teme 
ficar perdido? 

 
Sr. Andarilho  

É claro que não ! Eu fui criado como um (Acrescentar denominação 
religiosa) toda a minha vida. Eu conheço a verdadeira doutrina e o 

caminho correto para a Cidade. 
 

Peregrino 
Hmmmm!!!! 

 
Sr. Andarilho  

Sim, então não importa por onde eu vá, eu posso reconhecer o erro. O 
meu conhecimento da verdade  das coisas  me leva ao caminho 

correto. 
 

Peregrino 
Mas que vantagem tem saber o caminho se você nunca anda por ele? 

 
Sr. Andarilho 

Meu testemunho, jovem rapaz! Meu testemunho! 
 

Peregrino 
Mas o que eles vão pensar ao verem você olhando para um caminho 

enquanto segue por outro? 
 

Sr. Andarilho 



Somente por um tempo, meu amigo. Eu estarei no meu caminho logo. 
 

Peregrino 
Mas logo pode não chegar! E o tempo é curto! 

 
Sr. Andarilho 

Você está certo, meu amigo, concordo! 
 

Peregrino 
 E todos os sinais mostram que em breve os portões da cidade estarão 

fechados, você não teme ficar do lado de fora? 
 

Sr. Andarilho 
 Aha! É por isso que eu tenho isto aqui. 

 
Peregrino 

O que é isto? 
 

Sr. Andarilho 
Este é o meu relato sobre os últimos dias. Eu penso nisso como o meu 

mapa e bússola ao mesmo tempo. 
 

Peregrino 
Mas o livro guia é nosso mapa e bússola. 

 
Sr. Andarilho 

Naturalmente! É de onde eu tirei este relatório. 
 

(Desenrola o rolo de papéis, acordando o Sr. Indiferente)  
Aqui rapazes. Segurem isto. Estiquem até lá. Bem, agora Sr. Peregrino, 

aqui o senhor pode ver a linha do tempo que eu construí através do 
estudo que fiz do meu livro guia . Aqui está o Gênesis numa ponta e o 

Apocalipse em outra. Aqui está a Babilônia, Pérsia, Roma, etc.. Aqui em 
baixo, está o “Grande Terremoto de Lisboa”, “A queda das estrelas”, “O 

dia da escuridão”, etc...Bem aqui, você pode ver o sofrimento e a 
segunda vinda de Jesus. De acordo com meu melhor programa de 
computador, eu creio que nós estamos em algum lugar por aqui. 

 
Peregrino 

 Eu notei que você tem aí outras linhas do tempo. O que são elas? 
 

Sr. Andarilho 
Oh... He, he.... Ouvi algumas fitas do Vendedor e fiz uma linha do 

tempo pra cada uma delas. Elas provavelmente são duvidosas, mas 
você pode ver, que ainda temos no mínimo 6 meses antes de tudo 

explodir. 
 



Peregrino 
 Eu vi que uma linha do tempo cruza com a outra . Por quê? 

 
Sr. Andarilho 

Oh, aquela . Bem,  houve uma época de distúrbios e descontrole do 
clima, greves e catástrofes que nos levou diretamente a uma “época de 

problemas nunca vistos anteriormente.”  
 

Sr. Indiferente 
 Seu maluco! 

 
Sr. Andarilho 

Volte para a cama! 
 

Sr. Indiferente  
Você olha para o seu falso relatório para ver se ainda tem tempo, mas 

sempre olha para o seu livro guia? 
 

Sr. Andarilho 
Por que todas as informações pertinentes ao livro guia estão aqui. 

Então eu não preciso consultá-lo. 
 

Peregrino 
E quem é você? 

 
Sr. Indiferente 

Porque você quer saber? 
 

Peregrino 
Eu sou apenas um Peregrino procurando o caminho da Cidade 

Celestial e... 
 

Sr. Indiferente 
Oh! Um irmão na fé. Meu nome é Indiferente. 

 
Peregrino 

Prazer em conhecê-lo, Sr. Indiferente. O que o traz aqui? 
 

Sr. Indiferente 
 Bem, hoje é sábado, não é? E isto é uma igreja, não é? E o livro guia 

diz: “Não abandonarei os que estiverem juntos, em meu nome” não diz? 
 

Peregrino 
Esta é a única razão para você estar aqui? 

 
Sr. Indiferente  

Você precisa de outra? 



 
Peregrino 

Eu suponho que não. Mas eu estava pensando, seria bom 
vir aqui por causa do amor ao Senhor da Cidade Celestial. 

 
Sr. Indiferente 
(Dá uma risada) 

 Bem, é claro que esta também é uma boa razão. E eu tenho outra... 
 

Peregrino 
Qual? 

 
Sr Indiferente 

Vigiar os hipócritas e aproveitadores como estes dois ali. 
 

Vendedor 
Hey! 

 
Sr. Andarilho 

O quê? 
 

Peregrino 
Você ouve as fitas do Sr. Vendedor? 

 
Sr. Indiferente 

 (Ofegante)  
O quê! Eu pareço alguém que é enganado por qualquer falsa doutrina? 

 
Peregrino 

 Você freqüenta os lugares que o Sr. Andarilho freqüenta? 
 

Sr. Indiferente 
Absolutamente não! O tempo é curto, meu irmão. A porta está quase na 

hora de fechar-se e  eu duvido que 1 entre 20 achará o caminho. 
 

Peregrino 
Então você está procurando a verdade? 

 
Sr. Indiferente 

 Procurando? Eu tenho a verdade! 
 

Peregrino 
Você está procurando a nova verdade? 

 
Sr. Indiferente 

Tão rápido quanto Deus a revelar. 
 



Peregrino 
E como Deus a revela? 

 
Sr. Indiferente 

 Através  das publicações da Igreja , é claro. 
 

Peregrino 
 Você as lê? 

 
Sr. Indiferente 

 Naturalmente. De capa a capa. 
 

Peregrino 
Você lê o livro guia? 

 
Sr. Indiferente 

 Está brincando! Ë claro que sim. 
 

Peregrino 
E isto é tudo? 

 
Sr. Indiferente 

Tudo? 
 

Peregrino 
Sim. Você não estuda e procura a verdade? 

 
Sr. Indiferente 

 É uma coisa muito perigosa questionar a sabedoria do Senhor , meu 
amigo. 

 
Peregrino 

Mas você não deveria ler o livro guia para ver se eles estão ensinando 
a verdade? 

 
Sr. Indiferente 

O quê? Meu querido jovem amigo! Você precisa saber que... 
 

Vendedor 
(interrompendo) 

Hey  Está ficando tarde, e nós temos muitos quilômetros para percorrer 
antes de dormir... 

 
Sr. Andarilho 

 Sim, vamos pegar nosso caminho. 
 



Sr. Indiferente  
Amém!  

(falando para o Peregrino)  
Você vem com a gente? 

 
Peregrino 

 Por qual caminho vocês vão? 
 

Todos 
O da Cidade Celestial! 

 
Peregrino 

 Oh, Eu ficarei feliz em me juntar a vocês . Vamos? 
 
 

Vendedor 
 Hey, por que vocês estão indo por aí? 

 
Peregrino 

Por que é para onde aponta o livro guia diz. 
 

Sr. Andarilho  
Mas a há uma grande colina naquela direção. 

 
Sr. Indiferente 

E parece que vai haver uma  tempestade lá. 
 

Vendedor 
Não se pode ouvir fitas em uma tempestade. 

 
Peregrino 

 Mas o livro diz que “este é o caminho a seguir.” 
 

Vendedor 
Não, não, minhas fitas não mencionam uma montanha. 

 
Sr. Andarilho 

E não há  tempestades marcadas em meus relatórios. 
 

Peregrino 
Sr. Indiferente? 

 
Sr. Indiferente 

 Hmmmm. Desculpe-me irmão. Mas os papéis da igreja não mostram 
nada que não seja paz e salvação nesta hora. Certamente nada de 

tempestades. 
 



Vendedor 
Nada de montanhas. 

 
Peregrino 

Desculpe-me, mas eu sinto que devo confiar no livro.  
Passar bem... 

(desce por uma passagem ao centro do palco) 
 

Todos 
Pobre alma enganada! 

 
Vendedor 

Olhe para ele. Andando como um cordeiro perdido sem nenhuma fita 
para  guiá-lo. 

 
Sr. Andarilho 

 Solto como uma folha ao vento, sem nenhuma direção. 
 

Sr. Indiferente 
Como um navio, levado por qualquer vento de doutrina, sem uma 

âncora (levantando sua revista) para sua alma. 
 

Todos 
Tsk, tsk, tsk. 

 
Sr. Andarilho 

 Bem homens, devemos partir? 
 

Vendedor 
Sim, partir! 

 
Sr. Indiferente 

Sim, partir! 
 

Vendedor 
Vejamos, agora... 

(Colocando o fone e ligando o gravador)  
Ah, sim! Este é o caminho.  

 
(Deixa o palco pela  esquerda) 

 
 

Sr. Andarilho 
(Consultando os relatórios) 

Deixe-me ver... de acordo com meus relatórios, eu tenho pelo menos 6 
meses. Certamente eu posso gastar algum tempo para assistir 

“Independence Day” (ou o que quer que esteja passando nos cinemas). 



 
Sr. Indiferente 

(sentando-se em sua confortável cadeira) 
 Tolos, tolos, tolos...Deixe-me ver. Nada de tempestade, nada de 

montanhas.  Nada de pressa. Então me deixe folhear minha revista. 
Hmmm... dez acres localizados próximos à estrada com escola e igreja 
próximas. Clima tropical e 5 acres de plantações. E somente $85,000. 

Que lugar para se preparar para os tempos da tribulação. 
 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


