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PEÇA IDEAL PARA: 
Culto de Missões 
Escola Dominical 
Retiro 
Congressos 
Outras programações 

 
A FORMANDA 

 
 

RESUMO 
Raquel terminou de se formar pela Escola de Medicina e anuncia a seus pais que 
ela pretende usar seus conhecimentos médicos em um campo de missões. 
 
PERSONAGENS 
Raquel – médica recém formada 
Davi – pai de Raquel, empresário de sucesso, esnobe. 
Maria – mãe de Raquel, não gosta de conflitos. 
 
CENÁRIO 
A sala de uma casa de família da classe média 

 
 

SCRIPT 
 

(os e personagens entram pela porta da frente, tiram seus casacos. Raquel e a 
mãe se assentam no sofá, Davi abre uma garrafa de champanhe e coloca em 3 
taças. Entrega às mulheres e propõe um brinde). 

 
DAVI 

Aqui está a nova médica da família. Parabéns, querida, sua mãe e eu estamos 
muito orgulhosos de você. 

 
RAQUEL 

(sorrindo e levantando sua taça) 
Obrigado papai. 

 
MARIA 

Cinco anos, querida. Cinco anos e chegou ao fim todo o trabalho difícil. 
(Maria olha para Davi e sorri) 

Acho que chegou a hora de você tirar umas boas férias. 
 

DAVI 
Oh, sim.  (ele tira um envelope de dentro do bolso do paletó) 
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Nós achamos que umas semanas em Fiji seria bom para você... 
(mostra o bilhete da passagem para Raquel) 

 
RAQUEL 

(um pouco tímida) 
Oh, papai, isto é ótimo vindo de vocês, mas eu não tenho certeza... 

 
DAVI 

(interrompendo) 
... E quando você voltar... eu conversei com Jack Masters, dono da clínica médica, 

e o convenci de que ele precisa de uma boa ajudante. Assim, você começa a 
trabalhar lá dentro de um mês, e com um bom salário. 

 
(Raquel parece não gostar da notícia) 

 
MARIA 

Raquel, o que está acontecendo? Nós pensamos que você gostaria da notícia. 
 

RAQUEL 
Mamãe, papai. Eu já tenho um trabalho esperando por mim. 

 
MARIA 

Oh, querida isto é maravilhoso. Onde é? Espero que seja aqui na cidade. 
(vira-se para Davi) 

Veja só, Davi, eu disse para você não intervir. Nossa garotinha já tem o seu 
próprio trabalho. 

(vira-se para Raquel) 
Então, querida, conte-nos tudo sobre isto... 

 
RAQUEL 

(mostrando-se um pouco apreensiva) 
Mamãe, papai, acho melhor vocês assentarem. 

 
(Maria e Davi se assentam, Maria ao lado de Raquel e Davi em frente a elas). 

 
RAQUEL 

Mamãe, papai, eu realmente aprecio toda a sua ajuda, especialmente o dinheiro 
que me deram durante os meus estudos. 

Papai foi muito bom da sua parte, ter procurado um trabalho para mim, e ter me 
oferecido uma viagem para Fiji, mas... 

 
MARIA 

Sim, querida, continue... 
 

DAVI 
Sim, continue... mas, o quê? 
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RAQUEL 
(timidamente) 

... mas eu decidi aceitar uma oferta de trabalho no SRI LANKA com a Visão 
Mundial 

 
(Davi e Maria olham para Raquel, de boca aberta, depois olham um para o outro). 

 
DAVI 

(reage com raiva) 
O quê!!! Você não pode!  Nenhuma filha minha vai trabalhar em qualquer buraco 

asiático, especialmente no Sri Lanka. O país está praticamente em guerra. 
(levanta os braços em sinal de desespero) 

 
MARIA 

(tentando mediar) 
O que seu pai está querendo dizer querida, é que você não deve ir para lá, é 

perigoso, você pode se ferir. 
 

RAQUEL 
Lá não é um buraco qualquer. Veja, eu sei que pode haver algum perigo, mas 
existe muita gente passando necessidade lá. Pessoas que eu acho que posso 

ajudar. 
 

DAVI 
(ficando mais agitado) 

Escute aqui mocinha. Eu não paguei centenas de dólares para que você fosse 
educada na melhor escola de medicina do país para ver você perder sua vida 

trabalhando no Sri Lanka 
 

MARIA 
Sim querida isto parece ser uma terrível perda de tempo e dos seus talentos. 

 
RAQUEL 

Mãe, ajudar outros que não têm a chance de conseguir socorro médico decente, 
não é perda de tempo. 

 
MARIA 

Eu entendo como você se sente, querida, mas você não acha que seria melhor ter 
um pouco de experiência aqui primeiro, aproveitar a oportunidade de adquirir mais 
habilidades e depois pensar em outra coisa quando estiver mais bem preparada? 

 
DAVI 

(levantando-se e apontando um dedo) 
Ela já está suficientemente preparada - mas não para o Sri Lanka – ela está 

preparada para uma vida de boa prática médica aqui na cidade – não em qualquer 
canto perdido do mundo. Eu já tomei minha decisão – você não vai! 
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RAQUEL 
Papai, eu não quero discutir com você, mas eu estarei indo dentro de 4 semanas. 

 
(Davi anda pela sala, depois fala, mudando o tom da voz). 

 
DAVI 

Escute, se o que você quer é trabalhar em outro país, porque não procura trabalho 
em um hospital decente que tenha instalações adequadas. Londres, ou até 

mesmo na África do Sul. Olhe, eu tenho um amigo que poderia conseguir um lugar 
em um dos melhores hospitais de lá. Porque você não liga para ele? 

 
MARIA 

É mesmo, querida. Isto seria bom. 
 

RAQUEL 
Vejam, o caso não é que eu queira trabalhar em outro país. Eu quero ir para 

algum lugar onde eu possa praticar algum bem para pessoas que não possam 
pagar. 

 
DAVI 

Ora, então é aquele assunto novamente, de salvar o mundo. 
(olhando para Maria) 

Veja, eu lhe falei sobre aquele pessoal com quem ela fez amizade. Um bando de 
liberais que não reconhecem a realidade se a virem diante de seus narizes. 

 
MARIA 

Você está sendo radical, querido. Eu conheci alguns deles e eles são boas 
pessoas.  

 
DAVI 

Quando é que pessoas como eles irão crescer e começar a ter responsabilidade 
pelas suas vidas? 

(Vira-se para Raquel) 
E quanto é que este maravilhoso trabalho lhe pagará? É bom que seja um bom 

valor para valer este sacrifício. 
 

RAQUEL 
Nada. É voluntário. 

 
DAVI 

(Davi faz um olhar de frustração e raiva. Fala em tom sarcástico). 
Isto não é maravilhoso? Você tem uma educação de primeira classe por 5 anos, 
tem uma profissão que pode lhe dar segurança para o resto de sua vida, e vai 

trabalhar de graça.  
 

MARIA 
É mesmo, querida, parece um pouco estranho... trabalhar... de graça. 
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RAQUEL 

(ignorando o pai) 
Mamãe, eu sei que parece um pouco louco, mas eu realmente quero fazer algo 

que seja importante. Estas pessoas não possuem nada. Eles estão morrendo por 
coisas simples, que nós combatemos com uma simples ida à farmácia. Isto não é 

justo. Alguém tem que fazer algo. 
 

DAVI 
(ainda sarcástico) 

E este alguém tem que ser você.Veja, há centenas de pessoas neste país, nesta 
cidade, que precisam de ajuda. Porque você não satisfaz o seu coração com eles? 

 
RAQUEL 

Eu sei que há pessoas necessitadas aqui, mas quando você compara o que temos 
aqui em nossa cidade com o que eles têm lá, nada se justifica. Nós somos muito 

ricos, estamos vivendo em um mundo diferente. 
 

DAVI 
Então todas as pessoas que estão morando nas ruas, doentes por aqui, são 

pessoas ricas? 
 

RAQUEL 
(está perto de chorar) 

É claro que não. Mas pelo menos, elas têm um bom sistema de ajuda social que 
pode tomar conta delas. O povo de Sri Lanka não tem nada. Absolutamente nada. 

Eles estão morrendo de fome, enquanto nós temos 3 boas refeições por dia.  
Isto não é justo, não é justo! 

(ela sai da sala) 
 

(pausa longa) 
 

MARIA 
Você sabe que ela irá, não importa o que dissermos. 

 
DAVI 

(tom de voz cansada) 
Sim, eu sei. Esta tolinha... Acho que vamos ter que juntar os cacos quando esta 

bolha estourar e não der em nada. 
 

MARIA 
(pensativa) 

Pode ser que a bolha não estoure. Sabe? Quando eu penso no que ela está 
fazendo... eu sinto orgulho dela. 

 
DAVI 

(surpreso) 
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O quê? 
 

MARIA 
(mais determinada) 

Sim, ela obviamente pensou por bastante tempo sobre este assunto. Não é uma 
decisão tomada de repente. Acho que ela está fazendo algo realmente muito 

especial. Ela precisa do nosso apoio, não da nossa condenação, e nós vamos 
fazer tudo que pudermos para ajudá-la. 

 
DAVI 

(surpreso) 
Nós vamos? 

 
MARIA 

Sim, vamos pagar a passagem dela! 
 

DAVI 
(ainda surpreso) 

Nós vamos? 
 

MARIA 
E vamos mandar um valor para ela, todos os meses. 

 
DAVI 

Oh, não! Ela já teve da minha parte tudo o que eu podia dar. 
 

MARIA 
Bem, se você não vai ajudar, então eu vou. Eu tenho algum dinheiro extra das 
aulas que eu dei no semestre passado. Ela é minha filha e eu acredito nela. 

 
DAVI 

Você está falando sério? Você está do lado dela? Como pode, depois de tudo o 
que investimos, ela está se preparando para jogar tudo fora! 

 
MARIA 

Ajudar pessoas que não podem ajudar a si próprias, não é jogar tudo fora! 
Usar todo o conhecimento que ela acumulou em 5 anos, não é jogar tudo fora. 

Eu vou lhe dizer o que é jogar tudo fora. É ter a oportunidade e habilidade e 
conhecimento de se fazer algo de valor e não se fazer nada. Isto sim é jogar tudo 

fora. 
(vira-se e sai da sala) 

 
DAVI 

Maria, onde é que você vai? 
 

MARIA 
Nossa filha precisa de ajuda para arrumar a mala. Você pode vir ajudar se quiser. 
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Mas traga o talão de cheques junto. 
 

Davi fica de boca aberta olhando ela sair. Coloca a mão no bolso, tira o talão de 
cheques, balança a cabeça, levanta as mãos para o alto como se desistisse de 

sua idéia inicial e sai atrás de Maria. 
 

Fim... 
 
 
 

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 script 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. 
 
 
 


