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A ESPADA CONQUISTADA PELOAMOR 
Simão Zelote, um dos doze 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
CULTO JOVEM 
CULTO DOMINICAL 
RETIRO 
CONGRESSOS 
OUTROS 
 
TEMPO: Logo após o Pentecostes 
LOCAL: Jerusalém 
 
NOTA 
SE VOCÊ ESTA ENCENANDO TODAS AS PEÇAS SOBRE “OS DOZE”, ESTA É 
UMA BOA E ÚLTIMA CHANCE NA SEQÚÊNCIA, PORQUE SIMÃO MENCIONA 
CADA UM DOS OUTROS DISCÍPULOS NO SEU MONÓLOGO. 
 
SINOPSE 
SIMÃO, O ZELOTE FOI DIRIGIDO POR UM FERVOR DE PERIGOSAS 
PROPORÇÕES. SEU PARTIDO, O CANANEUS, LUTOU CONTRA AS 
POSSESSÕES ROMANAS POR SUAS TERRAS COM PAIXÃO E A ESPADA. 
JESUS NÃO ESTINGUIU A PAIXÃO DE SIMÃO; ELE SOMENTE A 
REDIRECIONOU – E MUDOU PARA SEMPRE A ESCOLHA DELE PELAS 
ARMAS. 
 
PERSONAGEM 
SIMÃO, O ZELOTE. 
 
TEMA 
“AMAR AOS NOSSOS INIMIGOS, E ORAR POR AQUELES QUE NOS 
PERSEGUEM”. 
 
 
Simão, o Zelote, entra furtivamente, querendo voltar, como se estivesse sendo 
perseguido. Ele é um homem enérgico. Ele fala diretamente com a platéia. 
 

 
Simão 

Vocês viram aquele soldado? Puxa, esta foi por pouco! 
 

(dando um tapa na testa) 
Ah, eu sempre me esqueço. Eu não pertenço mais ao partido. E faz bem ficar 

longe de um soldado romano. Eles não são conhecidos pela sua cortesia. Além 



disto, eu não sou mais um zelote, minha filiação atual não é mais popular com 
eles. 

 
(exasperado) 

Eu sempre fui uma exceção no meio do poder! O meu destino será sempre ficar 
olhando sobre o ombro, passando por ruelas escuras, batendo em portas 

escondidas com sinais secretos... 
Jesus escolheu um grupo de seguidores heterogêneo. Isto fazia parte do Seu 

plano. Primeiro havia os pescadores: André, João. Eles trouxeram seus irmãos, 
Pedro e Tiago. Companheiros robustos, fortes e bravos. Rápidos em se enraivecer 
– rápidos em amar. Então veio Filipe, trazendo com ele Natanael, o sonhador. Eu 
penso que Jesus realmente gostava de Natanael – sua honestidade, eu ceticismo 
que se tornou em adoração.  Tomás foi o próximo. Bom Tomás – o único corajoso 

o suficiente para colocar audivelmente suas dúvidas. 
 

(mais seriamente) 
Então Jesus chamou Mateus, o mais rico do grupo. 

 
(demonstrando raiva) 

Somente a sua riqueza foi manchada pelo suor e sangue do nosso povo. Costas 
quebradas sob o peso da tirania romana! Ele roubou seu próprio povo. Tirou 

nosso orgulho. Tirou nosso respeito! 
 

(parando; recitando, com os olhos fechados) 
“Se perdoares as transgressões dos homens, vosso Pai celeste também vos 
perdoará. Mas se não perdoares aos homens, vosso Pai celeste também não 

perdoará as vossas transgressões.” 
 

(após respirar fundo) 
Então vieram Tiago e Tadeu – calmo e sereno. Sua tranqüila tolerância deu-lhe 
uma fé da qual nunca abriu mão.  É claro que havia Judas. No começo eu senti 
uma certa... Amizade por este judeu. Nós ambos compartilhávamos uma firme 
resolução por nosso povo – e igualmente um forte ódio pelos romanos. Mas de 

alguma maneira ao longo do caminho Judas mudou. Ele abandonou qualquer tipo 
de fé que ele possuía. 

 
(tristemente) 

E nós não continuamos a ser amigos. 
 

(pausa) 
Eu suponho que enquanto Judas estava perdendo sua fé eu estava ganhando a 
minha. A princípio eu pensei que Jesus queria minha ajuda por causa da minha 

espada. Certamente que se ele fosse o Messias, Ele necessitaria da minha ajuda 
– e da ajuda de outros do meu partido cananeu. Ele necessitaria dos nossos... 

Nítidos talentos para acabar com os indesejáveis. 
 

(tornando-se mais animado) 



Como nosso rei, Ele não podia nos libertar da escravidão romana sem a ajuda dos 
revolucionários! Eu estava pronto! Eu teria morrido por Ele – lutando até o último 

minuto. 
 

(mais calmo) 
Eu ainda posso morrer por Ele – mas não com a minha espada na mão. De 

alguma maneira ao longo do caminho eu perdi o gosto pelo sangue romano. Eu 
perdi o apetite pela matança. Mas eu não perdi o fogo dentro de mim. Ele ainda 

queima, sem matar a sede das águas do fracasso. Sim, os romanos ainda ocupam 
as nossas terras. E eu ainda odeio a maneira como eles nos impõem os tributos e 
a maneira como tratam o nosso povo. Eu ainda defendo a causa... Mas as minhas 

armas mudaram. Minha espada foi substituída pelos... 
 

(olhando para seus braços) 
... Braços que abraçam os amigos e os inimigos. 

Meu Senhor, Jesus, ensina-nos que ao invés de querermos “amar os nossos 
vizinhos e odiar os nossos inimigos”, nós devemos “amar os nossos inimigos e 
orar por aqueles que nos perseguem.” Sim, eu levei um pouco de tempo para 

entender isto; porque isto não veio naturalmente para mim. 
 

(com intensidade) 
Mas através do belo exemplo deixado por Jesus, e com o poder do Espírito de 

Deus em mim, o amor conquistou a minha espada. Eu me tornei um defensor das 
boas novas de Jesus Cristo, o filho de Deus! O meu fogo arde, empurrando-me 

para terras estranhas, para espalhar a palavra da Sua graciosa salvação! 
 
(Ele sai, com um menear de cabeça após a última frase!) 
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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. 
 
 

 


