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HÁ LUGAR NO MEU CORAÇÃO – Musical de Natal 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
Natal 

 
NOTA IMPORTANTE 
ESTE SCRIPT AINDA É O NOSSO MAIS POPULAR MUSICAL DE NATAL. MAS A 
MÚSICA ORIGINAL NÃO ESTÁ MAIS DISPONÍVEL. FAVOR NÃO CONSIDERAR A 
HIPÓTESE DE USAR ESTE SCRIPT A MENOS QUE VOCÊ ESTEJA PREPARADO 
PARA INSERIR NOVAS MÚSICAS À SUA ESCOLHA.  
 
OS MOMENTOS MUSICAIS SÃO MARCADOS, NO ENTANTO, AS MÚSICAS FICAM 
A CRITÉRIO DO GRUPO. PODERÁ SER CANTADO PELO CORAL, GRUPO JOVEM 
OU ATÉ MESMO COM FITA OU CD. O GRUPO DE COREOGRAFIA PODE SE 
APRESENTAR JUNTO COM ESSE MUSICAL.  
 
IMPORTANTE: NA HORA DE ESCOLHER AS MÚSICAS, NÃO DEIXE DE ADAPTAR  
BEM  COM O TEXTO DRAMATIZADO. 
 
DESCRIÇÃO E SINOPSE 
UM MUSICAL DE NATAL RICO E COMPLETO, HÁ LUGAR NO MEU CORAÇÃO 
INCLUI DOIS VISITANTES MISTERIOSOS (NARRADORES), É UM DRAMA 
OCORRIDO EM BELÉM NA CASA DE UM DONO DE ESTALAGEM E SUA FAMÍLIA. 
 
OS DOIS VISITANTES (MISTERIOSAMENTE NO ESCURO) NOS LEVAM DE VOLTA 
AO TEMPO DO NASCIMENTO DE JESUS PARA NOS MOSTRAR QUE AQUELAS 
PESSOAS, TAMBÉM, TINHAM PRESSÕES DIÁRIAS  E PRIORIDADES 
CENTRALIZADAS EM SI MESMOS AS QUAIS IMPEDIAM CRISTO DE ENTRAR EM 
SEUS CORAÇÕES. O NATAL PARA ELES ERA TAMBÉM UM TEMPO DE 
COMERCIALIZAÇÃO. 
 
TEMA 
DEIXANDO JESUS ENTRAR EM SEU CORAÇÃO PARA REPOR O VAZIO DESTE 
MUNDO. 
 
PERSONAGENS 
2 VISITANTES. 
SIMÃO, O DONO DA ESTALAGEM. 
JOANA, SUA MULHER. 
NATANAEL, FILHO DO CASAL. 
ELIEZER, VIZINHO DELES. 
 



NOTAS 
ESTE MUSICAL FOI PLANEJADO PARA TER TRÊS ÁREAS SEPARADAS NO 
PALCO. A ÁREA MAIOR PARA O CORO, UMA ÁREA SEPARADA PARA O DRAMA E 
DUAS ÁREAS ISOLADAS (TAIS COMO LOCAL DO ÓRGÃO, BATISTÉRIO, ETC) 
PARA OS VISITANTES.  
A ILUMINAÇÃO É IMPORTANTE PARA ESTA PRODUÇÃO. ESTE DRAMA PRECISA 
DE ILUMINAÇÃO QUE VOCÊ USARIA EM QUALQUER OUTRA PEÇA E REQUER 
TAMBÉM UM BLACKOUT. OS VISITANTES PRECISAM DE UM LOCAL ESCURO, 
ILUMINAÇÃO MISTERIOSA, DE TAL MANEIRA QUE PAREÇA QUE ELES TÊM 
SOMENTE ROSTOS SEM CORPOS E ESTEJAM OLHANDO DE DENTRO DA 
ESCURIDÃO. 
 
MUSICAS 
ENTRA NO MEU CORAÇÃO, SENHOR JESUS. 
LEVANTA E BRILHA. 
CONTEMPLE O SEU DEUS. 
NÃO HÁ ESPAÇO/LUGAR. 
O CÂNTICO DE MARIA. 
CLAMAREMOS PELO SEU NOME / ENTÃO ELE VEIO. 
PASTORES AO SEU LADO. 
GLÓRIAS A DEUS. 
EU VI O REI. 
O REGOZIJO DOS ANJOS. 
UMA GRANDE ALEGRIA. 
OFERTA. 
 
ESTE MUSICAL SE ENCAIXA PERFEITAMENTE A UM FORTE CONVITE FEITO 
PELO PASTOR NO FINAL. O SCRIPT INCLUI UM LUGAR PARA ISTO. 
 

 
 

Líder 
Bem-vindos. Estamos aqui reunidos nesta noite para relembrar e alegrar com o 
nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos acolhe-lo neste 

encontro. 
Senhor... 

 
Música: ENTRA NO MEU CORAÇÃO, SENHOR JESUS 

 
Líder 

Há muitos anos o Filho de Deus trouxe paz à humanidade. Ele que criou o mundo 
esvaziou-se de todo privilégio, tomou a nossa semelhança, e veio até nós como um 
bebê, de braços abertos cheios de amor. Ele veio para morar em nossos corações – 

naqueles corações que o quisessem receber. E desde aquele dia glorioso, até os dias 
de hoje, Ele tem sido rejeitado por homens e mulheres que têm fechado seus corações 

para Ele. (pausa) Há muitos anos os profetas proclamaram Sua vinda. Eles 
descreveram o Salvador de maneira que o povo pudesse claramente saber o dia da sua 



vinda. Isaías descreveu de maneira magnífica: “O povo que andava em trevas, viu 
grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.” 

 
Música: LEVANTA E BRILHA! 

 
Corista 1 

Que pensamento maravilhoso: Que a glória do Senhor veio, e agora está brilhando 
sobre nós. (pausa) Mas eu me pergunto se nós enxergamos esta luz? A luz de Jesus 
Cristo raramente penetra no nevoeiro da nossa humanidade. Nosso mundo hoje está 
cheio do brilho empanado pela luz do nosso próprio brilho. E somente durante esta 

época do ano. Papai Noel de plástico e árvores de alumínio nos recepcionam em cada 
loja dos shoppins... 

 
Visitante 1 

(com voz neutra) 
E você acha que era diferente há tempos atrás? 

 
Corista 1 

Há tempos atrás? Quem disse isto? 
 

As luzes se acendem sobre os visitantes. 
 

Visitante 1 
Há muito tempo quando Jesus veio a este mundo pela primeira vez. 

 
Corista 1 

Eles tinham shoppings  no ano 6 Ante de Cristo? 
 

Visitante 1 
(impaciente) 

Não. Mas as pessoas estavam preocupadas com seus próprios problemas e com as 
distrações do viver diário. Naquele tempo, as pessoas também, tinham pouco tempo 

para “paz na terra aos homens de boa vontade.” 
 

Corista 1 
Mas eles não tinham as pressões incríveis que nós temos. Transações de negócios, 

prazos a cumprir e desempregos... 
 

Visitante 1 
Oh, realmente. 

 
As luzes diminuem ficando acesas somente as que estão sobre os visitantes. 

 
Visitante 2 

Belém era uma cidade pequena, discreta localizada a poucos dias de jornada ao sul da 
cidade de Jerusalém. Ela uma vila pequenina e sonolenta, escondida bem longe e 

esquecida por quase todos; não tendo nada que chamasse a atenção. 



 
Visitante 1 

Poucas pessoas a escolhiam para visitá-la simplesmente por prazer. O tempo passava 
sem que nada de diferente acontecesse ali – até que um dia o poderoso déspota 

resolveu realizar um recenseamento de todas as pessoas em suas terras conquistadas. 
 

Visitante 2 
Na vila havia uma pequena hospedaria, inexpressiva e antiga, sendo residência do 

próprio dono sua mulher e filho. 
 

Visitante 1 
De dentro do maior aposento de frente para a rua eles conduziam o seu negócio. Este 

aposento mais do que qualquer outro servia de moradia para o proprietário, de onde ele 
recebia os novos hóspedes e despedia os antigos. 

 
Visitante 2 

O poderoso déspota era César Augusto; e o dono da hospedaria chamava-se Simão. 
 
As luzes diminuem e aumentam no meio do palco. 
 
Entra Simão, um hospedeiro de Belém. Ele tem estado trabalhando freneticamente 
estes dias por causa do censo romano. Enquanto ele continua resmungando acerca 
dos odiosos romanos, ele não tem reclamações a fazer acerca do dinheiro que ele está 
ganhando por causa do censo. 
 
Entra sua esposa, Joana, bem atrás dele. 

 
Simão 

Onde está aquele menino? Eu o enviei lá já há mais de uma hora. 
 

Joana 
Quer que eu vá procurar por ele? 

 
Simão 

Não há tempo para isto! Não há tempo! Suba as escadas e veja se alguém está pronto 
para sair. 

 
Joana 

Mas que diferença isto faz? Se o quarto está ocupado, porque procurar outro? 
 

Simão 
(levando-a para um canto em particular) 

Sssssss.... Cada vez que alguém sai, eu aumento a diária! Nós estamos lucrando com 
este censo. 

 
Joana 

(chocada) 



Mas isto é desonesto! 
 

Simão 
Escute, aqueles romanos sujos tem tirado o nosso sangue por cada denário ganho. Se 

eu tiver a chance de obter algum de volta, eu farei isto. 
 

Joana 
Mas é o nosso povo que você está tirando este dinheiro. 

 
Simão 

(sem responder, virando para o outro lado) 
Onde está aquele menino? Ele já deveria estar aqui há muito tempo. 

 
Joana 

Ele deve ter parado para ver algum amigo. Você o tem feito trabalhar pesado nestes 
últimos dias. 

 
Simão 

Há muito a ser feito. 
 

Joana 
Você me preocupa, Simão. Eu nunca o havia visto assim antes. 

 
Simão 

(impaciente; querendo achar uma ocupação para ela) 
Eu devo fazer tudo sozinho, por aqui? 

 
Joana 

(firmemente) 
Assente-se aqui e descanse um pouco. O mundo não vai explodir se você parar por um 

momento. 
 

Simão 
(assentando relutantemente) 

Porque você me critica? Faço tudo isto pela família. 
 

Joana 
Mas este não é o meu marido: correndo o tempo todo, tirando cada gota de lucro dos 

nossos vizinhos... 
 

Simão 
Eles não são nossos vizinhos. Este povo está vindo de todos os lugares da Galiléia. 

Nós não estamos forçando a eles ficarem na nossa cidade. 
 

Joana 
Mas nós não temos que roubar deles. 

 



Simão 
E onde está a diferença? Quando a colheita é pobre, o preço do trigo sobe; quando a 
colheita é boa, o preço abaixa. Simples cálculo econômico, Joana. É a lei do mercado. 

 
Joana 

Então me diga, meu marido banqueiro, porque a sua colheita é boa e os seus preços 
permanecem altos? 

 
Simão 

(mais uma vez sem dar atenção a ela) 
Onde está aquele menino? 

 
Joana 
Ah... 

 
Entra o filho Natanael, acompanhado do vizinho Eliezer.  Natanael está carregando uma 

cesta de pães. 
 

Eliezer 
(generosamente) 

Eu tive que voltar com Natanael, para cumprimentar o pai pelas habilidades de 
barganha do seu filho. Bastante surpreendente em um garoto tão jovem. (piscando os 

olhos) Fico pensando onde foi que ele aprendeu isto. 
 

Natanael estende a cesta de pães para sua mãe, mas fala com seu pai. 
 

Natanael 
(orgulhosamente) 

Fiz um bom negócio, papai. 
 

Simão 
E quanto nos custou hoje o pão de Eliezer? 

 
Natanael 

Somente três shekels. 
 

Simão 
Três? Isto é um roubo! Eu não teria pago mais do que dois. (falando com Eliezer) 

Porque você cobra um preço tão alto do seu vizinho? 
 

Eliezer 
(inocentemente) 

Muitos clientes novos na cidade. Minha pobre mulher tem estado ocupada com tantos 
pedidos. 

 
Simão 

Então com tantos pedidos você pode fornecer a um preço mais baixo. 



 
Eliezer 

Este censo não vai durar para sempre. 
 

Simão 
(parando perto de Eliezer) 

Não, mas a sua cobiça provavelmente durará. 
 

Joana 
(intervindo rapidamente) 

Parem com isto vocês dois! (sarcasticamente) Simão, o que é um shekel quando a 
colheita é boa? Esta é a lei de mercado – simples cálculo econômico. 

 
Natanael 
(contrito) 

O pão é bom, papai. 
 

Simão 
(afetuosamente, mas com certa relutância, embaraçado pela verdade) 

Você fez uma boa barganha, filho. Eu mesmo não teria feito melhor. Agora vá ajudar 
sua mãe com o pão. 

 
Joana e Natanael saem. 

 
Eliezer 

Ele é um bom menino, Simão. 
 

Simão 
O Deus de Abraão tem sido generoso conosco. Mas bem que ele podia olhar por nós e 
nos livrar destes romanos sujos. (com grande rancor) Eles mancham esta terra com o 
sangue do nosso próprio povo. Eles nos contam como se fôssemos cabeças de gado, 

de maneira que eles possam nos cobrar mais taxas. 
 

Eliezer 
E torná-lo rico nesta barganha. 

 
Simão 

Se o Senhor de Israel virar suas costas à nossa dificuldade , então nós teremos que 
sobreviver pelos nossos próprios meios. 

 
Eliezer 

Você não tem paciência para esperar, Simão. 
 

Simão 
A paciência nos matará. 

 



Eliezer 
Ninguém será morto. 

 
Simão 

Não... Mas as taxas romanas nos sangrarão até ficarmos secos. 
 

Eliezer 
(firmemente) 

Messias. O Messias virá. 
 

Simão 
Certo. Nós temos as velhas profecias. Por quantos anos? Por quanto tempo nós 

devemos esperar pelo Messias? 
 

Eliezer 
Não há paz para alguém tão zangado com Deus. 

 
Simão 

(enfaticamente) 
Os romanos estão sistematicamente tirando tudo de nós... 

 
Eliezer 

Tudo com exceção da nossa fé.  Mas pelo que vejo, eles agora têm tirado sua fé Simão. 
 

Simão 
Que bem há na profecia de um Salvador quando as pessoas estão aprisionadas? O 
que diremos às nossas crianças quando elas perguntarem sobre o Messias? Como 

podemos cobrir a realidade de hoje? 
 

Eliezer 
O Senhor ouviu os nossos pais no Egito; Ele nos ouve também. A realidade atual nos 

leva em direção ao nosso Deus – não para longe dele. 
 

Simão 
(com leve desprezo) 

Os romanos enfraqueceram você. 
 

Eliezer 
(firmemente) 

Não. Eles fortificaram a minha fé. (pausa) O Senhor escolherá o dia do Messias. Não 
serão os romanos nem mesmo nós que escolheremos o dia. Simão é a sua fé que tem 

enfraquecido.   
 
 

Música: CONTEMPLE O SEU DEUS. 
 
 



Visitante 2 
Naquela noite, após a refeição noturna, 2 viajantes cansados bateram à porta fechada 

da hospedaria em Belém. Aquele havia sido um dia cheio para Simão – por isto ele 
pediu à sua mulher para abrir a porta. 

 
Simão 

Diga a eles que está cheio! E que vai ser difícil encontrar qualquer coisa a esta hora da 
noite. 

 
Joana 

(chegando à porta) 
Desculpe, mas não temos mais quarto disponível. (pausa, olhando para eles) Um 

momento. (fechando a porta; falando com o marido) Simão, ela está grávida. 
Precisamos achar um lugar para eles. 

 
Simão 

(enfaticamente) 
Não temos nem um quarto vago. 

 
Joana 

(abrindo a porta falando aos viajantes) 
Desculpem. Talvez tenhamos alguma vaga amanhã. (ela ouve) Com licença (fechando 

a porta; falando com Simão) Onde está o seu coração? Certamente nós temos algo 
para eles. 

 
Simão 

De que outra maneira posso dizer isto? Não há vaga! (pausa) A menos que... 
 

Joana 
A menos que eles paguem extra, certo? 

 
Simão 

Eu posso ser...  Persuadido de certa maneira. 
 

Joana 
(desgostosa com seu marido) 

Eu posso ver que estas pessoas não têm dinheiro, e a mulher está perto de ganhar o 
bebê. 

 
Simão 

(bombasticamente) 
Caridade! Sempre caridade. Isto é um negócio – não é caridade. As pessoas nos dão 
dinheiro, e nós cedemos um quarto para passarem a noite. (sarcasticamente) Você 

entende como isto funciona? 
 

Joana 
(com raiva) 



Tudo que eu vejo é o seu coração vazio. (abrindo a porta enquanto pega uma 
lamparina) Venham comigo. Eu os colocarei no estábulo esta noite. Pelo menos vocês 

ficarão aquecidos. 
 
Joana sai. Simão retorna ao que estava fazendo, com um sorriso satisfeito em seu 
rosto. Mas ao olhar ao seu redor para o local vazio sua atitude se torna em solidão. O 
coral começa a cantar e as luzes vão se apagando ao final da mesma. 
 
O coral canta: NÃO HÁ LUGAR. 

 
Visitante 1 

Pobre Simão. Como ele se tornou importante para si próprio. 
 

Visitante 2 
Ele se interessa somente pelo bem estar da sua própria vida. Não é mesmo? 

 
Corista 1 

(para os visitantes) 
Aqueles eram Maria... E José? 

 
Visitante 2 

Está próximo de acontecer. 
 

Corista 1 
Eles parecem estar muito sozinhos. 

 
Visitante 1 

Está acontecendo algo grande e tremendo com eles. Mas logo Ele terá nascido. 
 

Corista 1 
Maria está bem? 

 
O coral canta: FOSTES CHAMADO / ELE VEIO. 

 
Visitante 2 

Ela é jovem, mas é forte. A mão de Deus está sobre ela. 
 

Corista 1 
Como ela consegue agüentar a maravilha que é tudo isto? Como poderia qualquer 

outra mulher suportar isto? Dar à luz ao Filho de Deus! 
 

Visitante 1 
Mas, existe tanta diferença? A mão de Deus não está em cada nascimento? A 

maravilha de Deus não está em cada vida nova? 
 

Corista 1 
Eu não estou certa se eu teria a mesma fé que ela teve. 



 
Visitante 2 

Ela ama a Deus o suficiente para obedecê-lo – para se tornar Sua serva. 
 

Visitante 1 
Ela abriu a porta do seu coração. 

 
Corista 1 

E Ele entrou imediatamente. 
 

Visitante 2 
Aí está a maravilha. 

 
Corista 1 

(esta fala pode ser dita pela personagem Maria) 
Talvez eu conheça Maria. Talvez eu conheça a maravilha que se operou dentro dela. 

Quando o meu filho ... Nasceu, eu também pude sentir o poder e a maravilha de Deus. 
Quando o primeiro ser tomou forma dentro de mim – quando a minha vida deu a ele 

vida, meu coração cantou louvores a Deus que tanto me abençoou. A mim! Não havia 
nada de especial em mim; Eu estava somente permitindo Deus trabalhar Sua vontade 

através de mim, em uma nova vida. 
 

O coral canta (ou a personagem Maria faz um solo) : A CANÇÃO DE MARIA . 
 

Visitante 2 
Mas José era um outro problema. 

 
Visitante 1 

Sim, com certeza. 
 

Corista 1 
Porque você diz isto? 

 
Corista 2 

Por um motivo, ele era um homem. 
 

Corista 1 
(com sarcasmo) 

Realmente. 
 

Corista 2 
Tudo o que ele recebeu foram explicações.Para Maria isto estava acontecendo dentro 

dela , ela podia sentir o poder de Deus nela. 
 

Visitante 
José precisava acreditar na verdade pela fé... 

 



Visitante 2 
... E obediência. 

 
Visitante 1 

O Espírito Santo havia permeado o coração de Maria... 
 

Corista 2 
... Mas José foi deixado com uma grande ajuda da sua própria lógica. 

 
Visitante 2 

(ironicamente) 
Um hábito perigoso para os humanos. 

 
Corista 2 

Tenho que dar este crédito a José – ele tinha muita pressão vinda da sociedade sobre o 
que fazer naquela situação. Ele deve ter ficado bastante confuso às vezes, pensando 

porque Deus o colocou naquela posição. 
 

O coral canta: FOSTES CHAMADO / ELE VEIO. 
 

Visitante 1 
Sim, José teve seus momentos de dúvida e confusão. 

 
Visitante 2 

Muitos humanos teriam. 
 

Visitante 1 
Mas então chegou a hora de Jesus nascer. E o coração de José podia abrir somente 

para receber o amor que Deus estava derramando em sua vida. 
 
 
(As luzes se acendem na casa de Simão, e ele entra) 

 
Simão 

(gritando escada acima) 
... Porque está demorando aí em cima? Você nasceu numa estrebaria? 

 
Natanael 

Pai, eles estão pedindo mais vinho. E não tem mais. 
 

Simão 
(pensativamente) 

Bem, então tente na casa de Saul. Talvez eles tenham algum disponível. E corra, 
(sarcasticamente) não podemos deixar nossos hóspedes esperando. Oh, sim, e se 

você encontrar a sua mãe, diga a ela que eu apreciaria a presença dela aqui. 
 

Entra Eliezer, demonstrando estar sem fôlego. 



 
Eliezer 

Simão, esta foi uma noite muito curiosa – a noite mais curiosa que eu já vi. 
 

Simão 
Qual é o problema, a sua esposa está com falta de farinha para fazer o pão? Não me 

peça. 
 

Eliezer 
Você não sente que há algo diferente no ar? 

 
Simão 

A única coisa que eu sinto no ar é a respiração de dois soldados bêbados em um dos 
meus quartos. 

 
Eliezer 

(inquieto) 
Soldados? 

 
Simão 

Já é ruim o suficiente Ter que agüentá-los nos empurrando pelas ruas. Agora eles vêm 
ficar na minha casa! 

 
Eliezer 

Eles estão acampados do lado de fora da cidade; o que eles estão fazendo aqui? 
 

Simão 
Eles trouxeram mais soldados por causa do censo. Eles ficaram sem alojamento para 

os oficiais, por isto tive que agüentá-los aqui esta noite. 
 

Eliezer 
(virando-se rapidamente para sair) 

Vejo-te mais tarde. 
 

Simão 
(parando-o) 

Espere um minuto. 
 

Eliezer 
Eu não quero ficar aqui com ele andando por aí. 

 
Simão 

Eles estão muito bêbados para nos incomodar. Porque você veio até aqui? 
 

Eliezer 
(relaxando) 



Você não sabe o que está acontecendo lá fora? 
 

Simão 
Alguém tem que ficar aqui e tomar conta dos negócios. Joana saiu daqui com dois 

clientes há mais de uma hora e não voltou mais! 
 

Eliezer 
Praticamente toda a cidade está nas ruas. Há algo... Mágico acontecendo lá. 

 
Simão 

(segurando o amigo pelo braço, com solenidade zombeteira) 
Hoje está sendo um dia difícil. Você tem trabalhado muito, Eliezer. 

 
Eliezer 

Não seja tolo. 
 

Simão 
Escute, tenho pensado sobre o que você me disse antes – sobre o Messias – e, você 

está certo. 
 

Eliezer sente um choque. 
 

Simão 
(continuando) 

Eu quero dizer que um judeu é somente outro homem sem a sua fé. Nós devemos nos 
unir contra o nosso inimigo comum – na nossa esperança da vinda do Redentor. 

 
Eliezer 

(demonstrando surpresa) 
Esta é uma noite mágica. 

 
Simão 

Eu sou um cabeça dura, Eliezer. (olhando ao redor) Ele me fez desta maneira. (pausa) 
Ele entende. 

 
Eliezer 

Venha comigo lá fora. 
 

Simão 
Preciso ficar aqui aguardando novos clientes. 

 
Eliezer 

(pedindo gentilmente) 
Simão, ... 

 
Simão 

Você poderia encontrar Joana para mim. Já está ficando tarde. 



 
Eliezer 

Está bem, meu amigo. (Eliezer sai.) 
 

Simão 
(falando consigo; andando e olhando pela janela) 

Será que tem lua cheia hoje? 
 

O coral canta: PASTORES AO SEU REDOR. 
 

Joana 
(entra sem fôlego) 

Simão! Aconteceu a coisa mais maravilhosa! 
 

Simão 
Estou esperando por você há horas. 

 
Joana 

Ele está aqui! Ele finalmente está aqui! 
 

Simão 
Eu estive o tempo todo sozinho aqui, e com dois soldados romanos lá em cima. 

 
Joana 

(mais firmemente) 
Simão, o Messias! O Messias chegou! 

 
Simão 

Até você? Andou conversando com o Eliezer? 
 

Joana 
Eu estive no estábulo, com José e Maria – estes são os nomes deles. 

 
Simão 
Quem? 

 
Joana 

Maria e José – o casal que eu levei para o estábulo porque você disse que nós não 
tínhamos mais quartos. (pausa)  

 
Simão 

Mas... E os soldados? 
 

Joana 
Que soldados? 

 



Simão 
Os dois que estão lá em cima. 

 
Joana 

Oh vejam só. Um casal simpático quase ganhando um bebê e não havia vaga. Dois 
soldados e subitamente há vaga. 

 
Simão 

Eles tinham espadas. 
 

Joana 
Simão escute-me. Um milagre está acontecendo no nosso estábulo e você ainda está 

preocupado com os negócios. 
 

Simão 
Bem. Da próxima vez você fala para os soldados que não temos acomodações para 

eles. Até que o Messias venha e acabe com os romanos, são eles que fazem as regras 
do jogo. 

 
Joana 

(exasperada) 
Mas Ele veio! No nosso estábulo! 

 
Simão 
Quem? 

 
Joana 

(ficando muito frustrada) 
O bebê! É ele! 

 
Simão 

Você deve estar brincando! O Messias? Ora...Ora... 
 

Joana 
Se você tirasse o nariz destas contas, você perceberia o que está acontecendo ao seu 
redor! O Redentor do nosso povo nasceu bem debaixo do seu teto – e tudo o que você 
pode sentir é o peso da opressão romana. (tomando-o pela mão) Venha comigo, e veja 

o futuro nos olhos de um bebê. 
 

Simão 
Um bebê? Você quer colocar um bebê contra o poder de Roma? 

 
Joana 

(seriamente) 
Este é um bebê que César não poderia desafiar. 

 



Simão 
Você está falando besteira. 

 
Joana 

Está bem. Fique aqui e viva com o passado que não lhe trará nada de bom. Eu escolho 
a esperança que está sobre aquela palha. 

 
Simão 

(querendo ir, mas amedrontado) 
O que pode haver de tão especial em um pequenino bebê? 

 
Joana 

(seriamente, com intensidade) 
Somente que Ele foi anunciado pelos anjos dos céus, e pessoas de todos os lugares 

estão vindo para adorá-lo. (maravilhada) Todos estão vindo para adorar este pequenino 
bebê...E pela primeira vez eu posso ver Deus sorrindo para o mundo. 

 
Eles saem juntos. 
 
O coral canta: GLÓRIAS A DEUS. 

 
 

Visitante 2 
E finalmente homens sábios vieram render-lhe honra. Visitantes de todas as partes , 

eles procuram aquele que foi anunciado pela glória dos céus  . 
 

Visitante 1 
Eles trouxeram presentes: ouro, incenso, mirra... Mas o maior presente que eles 
trouxeram foi a sua adoração. Diante de todos, eles reconheceram que este é na 

verdade o Messias – o Filho de Deus. 
 

Visitante 2 
Mais uma vez, Jesus Cristo entrou no coração dos homens. Aqueles que antes 

pesquisavam as estrelas e bolas de cristal abriram seus corações para a criança do 
Espírito Santo. 

 
Visitante 1 

Eles agora adoraram ao Senhor – Deus encarnado – e Suas vidas serão mudadas para 
sempre. 

 
O coral canta: EU VI O REI. 
Entra Simão pensativo. 

 
Simão 

(com passo deliberadamente vagaroso; falando consigo) 
Será que eu vi o Messias? Pode esta pequena criança ser Ele? Ele é tão pequeno para 

ser um Rei. Mas eles dizem que Ele é. Os pastores dizem que esta criança é o 



Salvador – o Cristo. Como pode ser isto? Como Ele pode resolver os problemas de um 
mundo tão grande? Esqueça o mundo – resolva os meus problemas! O que Ele pode 

fazer por mim? (pausa) E porque Ele ainda está nos meus pensamentos? 
 

(Entra Joana) 
 

Simão 
(falando para Joana) 

Você já sabia de tudo. 
 

Joana 
Eu contei para você, Simão. 

 
Simão 

(distante, mais para ele próprio) 
Mas ninguém fala com maior clareza do que o próprio Salvador.(surpreso consigo 

mesmo por ter dito a palavra “Salvador”) Ouça-me! Ele é apenas um bebê! 
 

Joana 
Não! Ele é muito mais do que isto. Você ouviu os pastores – você viu a estrela – Você 

pode sentir a presença de Deus naquela criança. Porque você ainda resiste? 
 

Simão 
(balbuciando) 

Porque eu não posso suportar o pensamento de que tudo é assim tão fácil! 
 

Joana 
O que você quer dizer com isto? 

 
Simão 

(expansivamente) 
Eu queria que Deus movesse o seu braço e esparramasse meus inimigos pela face da 
terra! Eu queria que Ele enviasse um Rei poderoso para conquistar os Romanos e nos 
elevar ao poder que um dia nós conhecemos! (quieto, após respirar fundo) Eu queria 

que Deus mandasse um vento reconfortante que de alguma forma... Mudasse a minha 
vida. 

 
Joana 

(carinhosamente) 
Eu penso que Ele está fazendo isto. (pausa) Nós não vemos – não podemos ver. Nós 
não podemos saber o que este bebê será no futuro. Mas Simão existe um vento, e ele 

está soprando sobre Belém esta noite. E você o sentiu – você ainda pode sentir a 
mudança acontecendo em você. 

 
Simão 

(seriamente) 
Sim. E isto me assusta. 



 
Joana 

Isto é o que você tem procurado por tanto tempo. 
 

Simão 
(pensativamente) 

Eu posso sentir os velhos caminhos sendo transformados. E isto me assusta. 
 

Joana 
Com que facilidade nós nos apegamos às nossas imperfeições. Mas eu acho que o que 

você está sentindo – o que nós estamos sentindo – é a redenção daquela criança 
entrando em nossos corações. 

 
Simão 

Bem, se é assim – existem muitos obstáculos a serem transpostos. 
 

Joana 
Mas você já pode sentir que algo está mudando. 

 
Simão 

(após um momento, pensativamente) 
Naquele estábulo, quando eu olhei para aquela cama na palha, olhei dentro dos Seus 
olhos, e isto foi à coisa mais maravilhosa. Eu me lembro quando Natanael nasceu – 
seus olhos pareciam ser um quadro em branco, esperando que alguma coisa fosse 

escrita nele. Mas quando eu olhei para aquela criança na palha, Ele olhou de volta para 
mim – diretamente nos meus olhos! Era quase como se Ele estivesse falando comigo. 

Eu sei que parece ridículo, mas, é como se eu estivesse olhando para dentro... Da 
eternidade. E foi neste momento. (pausa) Ele se tornou parte de mim. Subitamente, 
todas as outras coisas ficaram muito pequenas – todas as pressões, os problemas, 

todos os fardos do viver se tornaram... Leves. Por causa Dele. (quase sussurrando) Por 
causa Dele. 

 
O coral canta: OS ANJOS REGOZIJAM-SE. 
 
Apelo feito pelo pastor. 
 
O coral canta: ENTRA NO MEU CORAÇÃO, SENHOR JESUS (com a congregação) 
 
Palavras do pastor. 
 
O coral canta: COM GRANDE JÚBILO. 

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. 
 
 

 


