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IGUALMENTE LÓGICO – Filipe 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 1° 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. 
 
O TEMPO: LOGO APÓS O PENTECOSTES 
O LUGAR: JERUSALÉM 
 
ENTRA A ESPOSA DE FILIPE, O APÓSTOLO. ELA FALA COM A AUDIÊNCIA 
(PLATÉIA) DE UMA MANEIRA TRANQÜILA; COMO SE ESTIVESSE FALANDO 
COM UM BOM AMIGO. 
 
DESCRIÇÃO 
UM MONÓLOGO FEITO PELA ESPOSA DO APÓSTOLO FILIPE. 
 
TEMA 
EXISTEM MUITOS CAMINHOS PARA CHEGAR A CRISTO. ALGUMAS 
PESSOAS TÊM A FÉ SIMPLES COMO DE UMA CRIANÇA. 
OUTROS TÊM UM PASSADO FEIO QUE NINGUÉM EXCETO O FILHO DE 
DEUS PODE PERDOAR.  
ALGUNS SÃO COMO FILIPE, CAMINHAM POR UMA ESTRADA FRIA BASEADA 
NA RAZÃO E NA LÓGICA. ELES PROCURAM SOLUÇÕES PRÁTICAS. MAS 
FILIPE USOU SUA LÓGICA DADA POR DEUS, PARA COLOCAR TODOS OS 
PEDAÇOS JUNTOS, ATÉ QUE ELE CHEGOU À VERDADE – A INEVITÁVEL 
VERDADE DE QUE JESUS ERA REALMENTE O FILHO DE DEUS. 
TODOS CAMINHOS LEVAM AO MESMO LUGAR. TODOS NÓS 
ENCONTRAMOS NOSSA RESPOSTA EM JESUS. TODO CAMINHO DEVE NOS 
LEVAR PARA CRISTO – PORQUE ELE É O ÚNICO CAMINHO PARA O PAI. 
 



 
Esposa: 

 
Ele sempre foi um homem prático. Eu costumo deixar minha imaginação voar, 
mas não o Filipe. Ele sempre sabe o valor de cada item, a localização de cada 
moeda. Foi por esta razão que quando se encontrou frente a cinco mil pessoas 
para alimentar, Filipe percebeu imediatamente a futilidade e a inadequação do 

dinheiro que eles possuíam. Ele não passou no teste, é claro, Jesus sabia como 
alimentar aquela multidão. Ele sabia que o conhecimento prático de Filipe era uma 
ferramenta valiosa, mas não era nada comparada com o conhecimento do poder 

de Deus para realizar um milagre. 
 
Filipe nunca gosta de se comprometer até que esteja absolutamente certo. Assim, 
quando alguns gregos vieram até ele, procurando Jesus, ele não estava certo se 

deveria deixar que eles falassem com Jesus. Foi André quem disse, “Claro, 
porque não?” 

E durante aquela última ceia fatal com Jesus, quando todos estavam lutando com 
as palavras confusas do Senhor, Filipe foi direto ao ponto principal: “Senhor, 

mostra-nos o Pai, e isto nos basta”. 
 

Mais tarde, Filipe me contou o quanto Jesus ficou desapontado com ele. Jesus 
tentou explicar que ele foi, de fato, separado pelo Pai porque Ele estava lá, em 
carne, enquanto o Pai permanecia no céu. Mas ao mesmo tempo, Ele e o Pai 

eram um, porque Ele disse: “Quem vê a mim vê o Pai”.  Bem, vocês podem culpá-
lo? Meu pobre marido. Sua mente lógica e racional estava confusa pelas palavras 
de Jesus. Como poderia ser isto? É impossível! Para a mente de Filipe, não havia 

nenhuma evidência. 
  

(enfaticamente) 
Ele não tinha evidência suficiente. 

  
(pausa) 

Eu sei que não falei bem dele. Teria sido melhor somente acreditar – aceitar pela 
fé, como uma criança, as palavras de Jesus. 

 
(com resignação) 

Filipe foi culpado – culpado pelo pecado de ver a Jesus pelos padrões humanos. A 
realidade de Filipe era a realidade dos homens – da lógica humana. Mas, mais 
tarde, aquela lógica – a qual era um presente de Deus – foi usada para fazê-lo 
enxergar através da fé. Porque Filipe finalmente tinha todas as evidências. Ele 
colocou todos os pedaços juntos e encontrou a verdade  - a inevitável verdade 

sobre a qual Jesus tinha falando. 
 
Jesus chamou a si mesmo de “Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”, e 
se referiu ao seu próprio sangue  como o “sangue da aliança”.  E então Filipe se 

lembrou das escrituras, onde Isaías diz, “Certamente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si... Mas ele foi trespassado pelas 



nossas transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”. 

 
Filipe olhou de certa distância quando Jesus foi crucificado naquela cruz – 

escondido, temeroso de que outros poderiam associá-lo com aquele a quem ele 
haviam crucificado. E então subitamente ele foi assaltado pela terrível – mas 

gloriosa verdade daquela cena 
 

(com crescente intensidade) 
Aqui não era somente outro judeu morrendo nas mãos dos romanos – não era 
somente um homem bom e decente sendo injustamente executado. Quando 

Jesus levantou a voz em sua horrível depressão: “Deus meu, Deus meu, porque 
me desamparaste” não era somente o grito de alguém sofrendo a miséria da 
crucificação. Subitamente, Filipe compreendeu que a dor dos pregos em sua 
carne não era nada – nada – comparada com a agonia do pecado. Sua alma 
imaculada estava sendo destruída pelo peso do nosso pecado... Ele que não 

pecou estava tomando aquela terrível sobrecarga sobre si. Por nós. Todos nós. 
 

(calmamente) 
Existem muitos caminhos para se chegar a Cristo. Algumas pessoas têm aquela fé 

simples e inocente como a de uma criança. Alguns têm um passado feio que 
ninguém a não ser o Filho de Deus pode mudar. 

 
Alguns, como meu bom marido, viajam pela estrada fria e lógica da razão. Eles 

procuram soluções práticas. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. 
Todos nós encontramos nossa resposta em Jesus. Todos os caminhos devem nos 

levar a Cristo – porque Ele é o único caminho para o Pai. 
 
(Ela sai). 
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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. 
 
 

 


