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Script (Natal) 
 

ISTO É REALMENTE O NATAL? 
 

 
 
 



 
 
ISTO É REALMENTE O NATAL? 
 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
NATAL 
 
ATORES 
- 6 
- Vários Figurantes 
 
DURAÇÃO: 
30 min 
 
RESUMO: 
 
Cinco árvores discutem se elas serão escolhidas por crianças para servirem como 
decoração de natal. Quando uma delas é deixada para trás, um anjo mostra como 
ela pode exibir os verdadeiros presentes de natal.  
 
PERSONAGENS: 
 
Suzie Spruce (Susie enfeitada) 
Penny Pine (Penny Pinheiro) 
Jenny Juniper (Jenny Junípero) 
Eva Evergreen (Eva Sempre-Viva) 
Polly Poplar (Polly Álamo) 
Ângela (um anjo) 
 
Algumas crianças (cinco crianças para decorar um texto maior e cinco crianças 
falando apenas pequenas frases) 
 
(O número de crianças e anjos pode variar de acordo com a quantidade de 
crianças que você tiver disponível) 
 
 

CENA: 
  
Esta peça foi escrita para ser encenada por crianças que variam desde a escola 
pré-primária até a escola secundária. Nós usamos aproximadamente 15 crianças; 
mas esta quantidade pode ser adaptada facilmente para um número menor ou 
maior de crianças, de acordo com a sua disponibilidade. 
 
As crianças mais velhas fazem o “papel” de árvores e da personagem Ângela. As 
crianças menores fazem o “papel” dos anjos. Cinco anjos têm em suas mãos 



caixas atraentemente decoradas, cada uma com sua respectiva etiqueta. Nas 
etiquetas lê-se: “amor”, “perdão”, “vida abundante”, “paz”, e “vida eterna”. Dentro 
das caixas estão cartões escritos com estas mesmas palavras, em número 
suficiente para que depois possam ser distribuídos para todos na platéia.   
 
Durante a peça os anjos ficam sentados sobre um tapete de frente para o palco e 
eles sobem ao palco quando chega a hora da “fala” deles. Isto significa que eles 
podem se assentar e assistir o restante da peça.  
 
Para fazer as árvores, pode-se recortar formatos de árvore em papelão e decorar 
com papel crepom. A árvore conhecida como álamo deve ser a maior das 
árvores e ter buracos com luzes natalinas enroladas nele e no tempo apropriado 
as luzes acendem e apagam. As crianças que fazem o papel das árvores 
conhecidas como sempre-vivas têm as formas de árvore penduradas em seus 
pescoços, mas o álamo tem um orifício no meio de sua forma para que possa 
passar a cabeça da criança. No segundo aparecimento das árvores (com exceção 
do álamo), elas devem usar decorações natalinas.  
 
A peça começa em uma floricultura. As árvores estão no palco com o álamo no 
meio.  
 
 
SCRIPT: 
 

Narrador 
Nossa peça chama-se “Isto é realmente o natal?” Esta é a pergunta que a peça 

está nos fazendo. O natal na minha casa é assim? O natal na sua casa é assim? 
 

Porque se é realmente natal Jesus Cristo é aquele que deve ser honrado.  
Afinal de contas, ele é aquele cujo aniversário nós estamos celebrando. 

 
Todos nós gostamos de dar e receber presentes no natal. Nossa peça é sobre 
presentes, os presentes especiais que Deus tem para nós, presentes que nos 

ajudam a entender por quê o natal é tão importante. 
 

As árvores de natal se maravilham com estas coisas também, especialmente 
aquelas que estão na floricultura. 

 
 

Susie Enfeitada 
Oh estou tão entusiasmada! Ouvi o repórter da televisão dizer que hoje é véspera 

de natal, e nós sabemos o quê isso significa. Hoje as crianças virão comprar 
sempre-vivas formosas como nós para servirem de árvores de natal. Eu era muito 

pequena no ano passado, mas este ano eu tenho o tamanho certo e estou 
absolutamente deslumbrante. Sei que alguém irá me querer para que eu seja a 

árvore de natal deles. Estou muito ansiosa, quase não posso esperar. 



 
 

 
Pinheiro 

Você não pode esperar? E quanto a mim? Olhe os meus longos galhos.  
As pessoas precisam de galhos como os meus para colocar seus presentes. 

Quando eles me virem, assim como aos meus galhos magníficos, 
Eles não resistirão e me comprarão. 

 
  Junípero 

Vocês dois não são nada comparados a mim. Ontem eu ouvi um cavalheiro dizer   
que o junípero é a árvore mais bonita da floresta inteira, e ele estava olhando para 

mim quando disse isto. Ninguém irá querer vocês dois quando eles virem  
como eu sou adorável. 

 
Sempre-viva 

(movendo os braços para cima e para baixo) 
Vejam como são fortes os meus galhos. Eu tenho me exercitado o ano inteiro, 

aprontando-me para ser uma árvore de natal. 
 

Álamo 
(timidamente) 

Eu espero poder ser uma árvore de natal também, mas eu sou muito alta.  
Não sei o que há de errado comigo. Eu não pareço ter a forma certa. 

 
Susie enfeitada 

Seu álamo tolo. Como você pode ser uma árvore de natal? Você não consegue 
nem ao menos ser uma sempre-viva. Todas as suas folhas caíram no outono. 

 
Álamo 

Isto não é culpa minha. Eu tentei segurar as folhas nos meus galhos. Mas uma 
noite veio um vento muito forte. Eu fechei os olhos e escondi o rosto;  quando eu 

os abri novamente e olhei para mim mesmo na manhã seguinte, eu estava 
completamente sem folhas. Mas agora, (falando animadamente) minhas folhas 

cresceram novamente. Elas estão muito bonitas. Vejam!  
 

Junípero 
Mas olhe para as suas formas, Pinheiro. Todos os seus galhos apontam para 

cima. Como você iria segurar os presentes neles? Seja sensato. 
 

Pinheiro 
Eu sei que os meus galhos apontam para cima. Eu tenho tentado fazer com que 

eles mudem de posição mas isto somente faz com que eu fique cansado.  
E quando eu descanso, os galhos voltam a apontar para cima novamente. 

 
Sempre-viva 



Mas mesmo que você pudesse fazer seus galhos crescerem em outra direção, 
ainda assim, você seria muito alto para ser uma árvore de natal. 

  
(pausa) 

Escute. Acho que ouvi alguém vindo para cá. 
 

Susie enfeitada 
São as crianças. Elas estão vindo para escolher suas árvores de natal. 

 
Pinheiro 

Estou tão entusiasmado. Minhas folhas estão tremendo. Vou manter as folhas 
bem eretas. Quero parecer o melhor possível. 

 
Junípero 

Vou me posicionar para que elas vejam o meu melhor lado primeiro.  
Assim eu ficarei irresistível. 

 
Sempre-viva 

Silêncio, todos vocês. As crianças já estão chegando. 
 

(As árvores ficam em silêncio e as crianças entram) 
 

Primeira criança 
(caminhando ao redor das árvores e olhando cuidadosamente 

para cada uma delas) 
Não há muitas árvores disponíveis para se escolher... Agora vejamos...  

Talvez esta aqui seja a melhor. 
 

(escolhe Susie enfeitada) 
 

Segunda criança 
Acho que levarei esta árvore aqui. 

 
(escolhe a Sempre-viva) 

 
Esta árvore parece grande e forte.  

Espero ganhar muitos presentes neste natal. 
 

Terceira criança 
Esta árvore me servirá.  

Vai ficar muito bonita com nosso novo jogo de luzes sobre ela. 
 

(escolhe o Junípero) 
 

Quarta criança 
Vou levar esta aqui. É uma árvore muito bonita. 

 



(escolhe o Pinheiro) 
 

Quinta criança 
Ei, e o restante de nós? Você levou todas as árvores de natal.  

Eu não quero levar aquela árvore engraçada. 
 

(aponta para o álamo) 
Nós teríamos que fazer um buraco no nosso telhado para conseguir 

colocar aquela árvore dentro de nossa casa.  
Oh bem, não importa. Nós teremos que ir procurar em outro berçário de árvores. 

Vamos. 
 

(As crianças partem com suas árvores. O Álamo é deixado sozinho). 
 

Álamo 
(suspiros) 

Eu me sinto terrível. Eu não gostei de ter sido deixado para trás. Não é justo.  
Eu não quero mais ser um álamo. Eu quero ser outra árvore, como um pinheiro, 

por exemplo. 
(o álamo começa a chorar) 

 
(Ângela entra) 

 
Ângela 

(pausa para escutar) 
O que foi isso? 

 
Álamo  

(Barulho de soluços proveniente do choro do Álamo) 
 

Ângela 
Está vindo desta árvore. 

 
Álamo 

(continua soluçando) 
 

Ângela 
Você está chorando. Que árvore engraçada. Árvores normalmente não choram.  

Que motivo pode uma árvore ter para chorar desta maneira? 
 

Álamo 
(soluçando) 

Eu estou chorando porque quero ser uma árvore de natal e eu não possuo a forma 
ideal. Todos os meus galhos apontam para cima em vez de para fora.  

Eu não sou útil como árvore de natal. 
 

Ângela 



Ora, ora. 
 

(ela dá uns tapinhas de leve na árvore, como se a estivesse consolando) 
Você é uma árvore adorável. Estou certa de que podemos achar uma utilidade 

para você. Você disse que quer ser uma árvore de natal? 
 

Álamo 
Sim, quero. Certa vez eu vi a figura de uma árvore de natal. Ela estava coberta de 

luzes piscando e tinha bonitos pacotes pendurados nela.  
Eu queria ser igual a ela. 

 
Ângela 

Então, deixe-me ver o que podemos fazer. Eu pedirei a alguns amigos meus  
para me ajudar. 

 
(Ela toca um pequeno sino e os anjos entram começando a rodear alegremente a 
árvore. Quando todos eles já se posicionaram uniformemente ao redor da árvore, 

eles param e aplaudem com as mãos. Enquanto eles fazem isto, luzes se 
acendem na árvore. Os anjos cantam uma linda canção). 

 
Álamo 

Oh, já me sinto melhor. Eu gostei da canção que seus amigos cantaram.  
Mas e os presentes? Não poso ser uma árvore de natal sem presentes. 

 
Ângela 

Pare de se preocupar. Nós trouxemos presentes para você.  
Eles são os melhores presentes do mundo. 

 
Álamo 

Oh, maravilhoso. Eu ouvi uma garotinha dizer que a boneca  barbie é o melhor 
presente do mundo. Eu aposto que você trouxe uma boneca barbie para mim. 

 
Ângela 

Não, não é uma boneca barbie, ou um ursinho, ou um novo jogo para computador.  
Não é nada disto. Esses presentes estarão fora de uso em breve. Os presentes 

que nós trazemos são presentes que duram para sempre. 
 

Álamo 
Eu não sabia que existem presentes que duram para sempre.  

Mal posso esperar para vê-los. 
 

Ângela 
Nós trazemos presentes especiais de nosso mestre, Jesus. É bom quando uma 
árvore exibe presentes, porque Jesus às vezes é chamado de “árvore da vida.”  

Ele proporciona um tipo de vida nova e melhor a todos que o conhecem.  
Você parece conhecê-lo, porque todos os seus galhos apontam para cima, 



como às vezes fazem as pessoas ao levantar seus braços quando estão orando.   
Venham, pequenos ajudantes, venham colocar na árvore seus presentes 

especiais para Jesus. 
 

(entra o primeiro anjo) 
 

Primeiro anjo 
Eu trago o presente do amor. 

 
Álamo  

Amor! Fale-me sobre este amor. 
 

Ângela 
Este é o amor de Deus por todos nós, mostrado por Jesus com sua morte na cruz 

para nos tornar livres. 
 

(o primeiro anjo coloca uma caixa embrulhada para presente, com uma etiqueta 
escrita “amor”,   ao pé da árvore.) 

 
(o segundo anjo se aproxima) 

 
Segundo anjo 

Eu trago o presente do perdão. 
 

Álamo  
Perdão. Por que as pessoas necessitam do presente chamado perdão? 

 
Ângela 

Porque elas continuam fazendo coisas que Deus não quer que elas façam.  
Mas se elas perceberem que o que elas fizeram está errado e pedirem a Deus 

para as perdoar, Deus perdoará se as pessoas estiverem verdadeiramente 
arrependidas. 

 
(o segundo anjo coloca o presente dele ao pé da árvore 

e o terceiro anjo se aproxima) 
 

Terceiro anjo 
Eu trago o presente da paz. 

 
Álamo 

Paz! As pessoas que eu vejo não parecem saber muito sobre paz. 
 

Ângela 
Não, para ter este presente você deve dar sua vida a Jesus 

e então você receberá a paz de Deus. 
 

(o terceiro anjo coloca o presente dele na árvore e entra o quarto anjo) 



 
Quarto anjo 

Eu trago o presente da vida abundante. 
 

Álamo  
Vida, eu sei o que isso significa. Mas abundante, esta é uma palavra  

difícil de se entender. 
 

Ângela 
Conhecer a Jesus faz a vida ter sentido. Isso é o que nós queremos dizer  

com abundante. 
 

(o quarto anjo coloca o presente dele na árvore e o quinto anjo entra em cena) 
 

Quinto anjo 
Eu trago o presente de Deus da vida eterna. 

 
Álamo 

Gostei de ouvir falar sobre este presente. 
 

Ângela 
Todos estes presentes estão disponíveis para aqueles que acreditam em Jesus. 

 
Álamo 

Eu nunca havia ouvido falar de presentes como estes. 
 

(pausa) 
Escutem... Acho que as outras árvores estão voltando. 

 
Ângela 

Rápido, vamos nos esconder. 
 

(os anjos saem apressadamente do palco e se assentam no tapete novamente). 
 

(As quatro árvores de natal entram cambaleando e arrastando  
atrás de si um monte de papel crepom rasgado) 

 
Susie enfeitada 

Estou exausta. Não consigo dar nem mais um passo. Sinto dor por toda parte do 
meu corpo. Olhe para mim. Estou toda bagunçada. 

 
Pinheiro 

(inclinando seus galhos) 
Se isto é o que significa ser uma árvore de natal, espero não ter que fazer isto 

novamente. Você acredita nisto? Uma criança tola amarrou um aparelho de vídeo 
sobre meu melhor galho, e agora, olhe para mim, 

estou permanentemente inválido. 



 
Junípero  

(tristemente) 
Eu estava tão bonito. Nunca mais serei o mesmo novamente. Essas crianças... 
Eles agarraram, puxaram e arrancaram pedaços grandes e grossos dos meus 

galhos quando eles tentavam pegar seus presentes.  
Ficarei prejudicado para sempre. 

 
Sempre-viva  

Você pensa que passou momentos difíceis... Sabe o que me aconteceu?  
A pessoa que me levou me cortou ao meio e me colocou em um furgão.  

E quando a festa terminou, eles se esqueceram de me devolver.  
Eles simplesmente me jogaram fora junto com o lixo deles.  

Se o vigia do prédio não tivesse visto meu rótulo e me salvado,  
eu teria terminado meus dias ali, naquele lugar horrível. 

 
Susie enfeitada 

Eu desejaria saber que utilidade tem o natal quando as pessoas agem assim! 
 

Pinheiro 
(esfregando os galhos e se inclinando) 

Espera-se que haja amor no natal. Eu não pude ver nenhum amor no lugar  
onde eu estava. 

 
Junípero 

Onde eu estava, só vi ganância. 
 

Sempre-viva  
Espera-se que o natal seja melhor do que isto. Eu desejaria que alguém nos 

mostrasse como deve ser o verdadeiro natal. 
 

Álamo  
Com licença. 

 
(as árvores se viram e pela primeira vez notam a presença do álamo) 

 
Susie  

Olhem só, o álamo! 
 

Pinheiro  
Ele parece uma árvore de natal. 

 
Junípero  

Ele se tornou uma árvore muito bonita. 
 

Sempre-viva  
O que aconteceu com você, álamo? 



 
Álamo  

Estou muito feliz. Agora sou uma verdadeira árvore de natal.  
Alguns anjinhos vieram e me trouxeram estes presentes enviados por Deus.  

Há o presente do amor, o presente do perdão, o presente da paz, o presente da 
vida abundante e o presente da vida eterna. Os anjos disseram que estes  

presentes são para todo mundo. Só espero que alguém os queira. 
 

Susie enfeitada 
Estes são presentes bem melhores que aqueles que eles colocaram em mim. 

 
Pinheiro 

Sim, estes presentes são reais. 
 

Junípero  
Estes são os melhores presentes que alguém poderia ter. 

 
Sempre-viva  

Mas será que as pessoas vão querer receber estes presentes? 
Pelo que eu pude ver, eles estão muito ocupados, cada um procurando resolver 

seu próprio problema. 
 

Álamo  
Silêncio estou escutando pessoas cantando. 

 
(a congregação/platéia canta a primeira estrofe de “em uma manjedoura”  

ou outra música semelhante) 
 

Álamo  
Aquelas pessoas lá fora estão cantando sobre Jesus. Eu queria saber se elas 

gostariam de receber alguns dos meus presentes.  
Eu queria que aqueles anjos estivessem aqui. 

 
(os anjos voltam para o palco) 

 
Ângela 

Deixe-me ver se alguém lá fora quer estes presentes.  
Anjos tragam seus presentes. 

 
(os anjos que antes haviam colocado os presentes nos galhos da árvore, abrem 

as caixas e ficam de pé, olhando para a congregação) 
 

Primeiro anjo 
Quem quer o presente dado por Deus, chamado amor? 

 



(o primeiro anjo espera até que as pessoas da congregação indiquem que querem 
receber este presente, levantando uma de suas mãos,  e assim, cada uma destas 
pessoas recebe um cartão tirado de dentro da caixa com a palavra amor escrita.  

Este mesmo procedimento é feito por cada um dos outros anjos 
que estão segurando uma caixa.) 

 
Segundo anjo 

Quem gostaria de receber o perdão de Deus? 
 

Terceiro anjo 
Quem gostaria de receber o presente da paz? 

 
Quarto anjo 

Que gostaria de viver uma  vida abundante? 
 

Quinto anjo 
Quem gostaria de pertencer a Deus para sempre e obter vida eterna? 

(espera-se que neste momento cada pessoa da congregação já tenha pelo menos 
um cartão em mãos) 

 
Ângela 

Obrigada anjinhos. 
 

(fala com a congregação) 
Isto é somente uma peça. Os presentes foram todos retirados e a árvore ficou 

nua.  Os presentes de Deus não devem ser jogados fora. Amor, paz, perdão, vida 
eterna, estes presentes são todos nossos através de Jesus.  

Oremos, nesta hora. 
 

Querido pai celestial. Obrigado pelo Teu grande amor demonstrado a nós, 
nos enviando Jesus, o maior de todos os presentes. Agradecemos pelo Teu 

perdão quando nós apresentamos a Ti nossos corações arrependidos.  
Obrigado pela paz que nos envolve quando damos nossas vidas a Ti.  

Obrigado porque ao conhecê-lo, nossas vidas se tornam reais e cheias de coisas 
boas vindas de Ti. Agradecemos porque todos aqueles que O amam podem 

escolher estar contigo para sempre. Ajuda-nos Senhor, a aceitar estes presentes e 
verdadeiramente ser o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 

 
(a congregação canta um cântico escolhido previamente) 

 
Narrador 

Não joguem fora seus cartões. Levem-nos para casa, e pendurem-nos em suas 
árvores de natal. Pais, falem às suas crianças sobre estes presentes e sobre 
Jesus. Crianças, falem com seus pais sobre estes presentes e sobre Jesus.  

E todos vocês – tenham certeza de que realmente é natal em sua casa este ano. 
 

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. 


