
www.teatroevangelico.com.br 
Evangelismo de Impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    �����������������	��
������������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Script 
Peça de Missões 

 
Jonas e o Psiquiatra. 

 
 



 
 
 

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

 
 
 

JONAS E O PSIQUIATRA 
 

 
 
RESUMO 
Tentando escapar do seu chamado para Nínive, Jonas vai consultar um psiquiatra. 
 
PERSONAGENS 
Jonas 
Psiquiatra 
 

SCRIPT 
 
 
O psiquiatra está assentado em uma cadeira ao lado de uma poltrona. Ele pode 
ter sotaque estrangeiro como francês ou alemão. Pode usar nariz de plástico e 
óculos, etc). 
 

 
PSIQUIATRA 

Próximo! 
(entra Jonas demonstrando estar nervoso) 

O seu nome é Jonas? 
 

JONAS 
Sim. 

 
PSIQUIATRA 

Assente-se nesta poltrona e tente relaxar. 
(Jonas assenta-se, mas não relaxa). 

Então, Jonas. Conte-me o que te incomoda. 
 

JONAS 
Pois é, o senhor sabe, eu tenho tido sonhos. 



 
PSIQUIATRA 

Ah, sim, sonhos. Eu costumo chamá-los de janelas para a alma. Conte-me sobre 
estes sonhos. Há quanto tempo você tem sonhado? 

 
JONAS 

Como o senhor sabe, eu sou um profeta e já há bastante tempo que eu tenho tido 
sonhos e visões. Deus me dizendo o que devo fazer, o senhor sabe... 

 
PSIQUIATRA 

Não, eu não sei. Isto me parece tremendamente anormal. 
 

JONAS 
Mas antes os meus sonhos eram normais. 

 
PSIQUIATRA 

(cochichando para a platéia) 
Ele está tentando me convencer que é normal! 

 
JONAS 

Mas é o sonho que eu tive outra noite que está me incomodando. 
(pausa longa) 

 
PSIQUIATRA 

Bem, continue. 
 

JONAS 
Eu nem gosto de pensar nisto. 

(sente um arrepio) 
 

PSIQUIATRA 
Relaxe respire fundo e me conte tudo. Você se sentirá bem melhor. 

(pega um bloco e escreve nele) 
 

JONAS 
É assim: Deus me diz para ir pregar ao povo de Nínive! 

(ele sente novo arrepio) 
 

PSIQUIATRA 
(murmura para si) 

Sim, definitivamente temos aqui um caso de tendência autodestrutiva. 
(escreve no bloco) 

Você já sentiu isto antes? 
 

JONAS 
Senti o quê? 

 



PSIQUIATRA 
Querer destruir a si próprio. 

 
JONAS 

Cometer suicídio? Oh, não, não! Eu quero salvar a minha vida. Eu não quero ir 
para Nínive. Eles vão cortar a minha cabeça, eles vão me queimar vivo e me fazer 

em pedaços. Aaaaahhhh! 
(ele salta da poltrona e se esconde atrás dela) 

 
PSIQUIATRA 

(murmura para si próprio e escreve no bloco) 
Parece sofrer de desordem de múltipla personalidade. Parte dele é autodestrutiva 

enquanto parte é de autopreservação. 
 

Jonas, por favor, relaxe. 
(levanta a cabeça e nota que Jonas desapareceu) 

Oh, por favor, volte para a poltrona. 
(Jonas volta) 

 
É óbvio que há impulsos conflitantes dentro de você. Você diria que está sob 

grande stress? 
 

JONAS 
(balança a cabeça com vigor afirmando) 

Sim, bastante stress. 
 

PSIQUIATRA 
Você disse que Deus disse a você para fazer isto? 

 
JONAS 

Sim! Ele quer que o povo se arrependa e abandone os caminhos tortuosos.  
Deus quer fazer grandes mudanças no meio do povo e dos líderes de Nínive as 

quais trarão grandes impactos para todo o mundo. E ele quer que eu vá lá pregar. 
 

PSIQUIATRA 
(murmurando) 

Ah, sim, ilusões de grandeza. 
 

(falando com Jonas) 
Eu entendo então, que você possui consciência da sua missão. 

 
JONAS 

Não, NÃO! 
(ele se encolhe em uma posição fetal) 

Isto é o que Deus quer que eu faça. Mas eu não posso fazer isto... aaaaahhhh!!! 
(ele começa a chora e chupa o dedo) 

E para qualquer lugar que eu vá, eu sinto Deus me olhando. 



 
PSIQUIATRA 
(escrevendo) 

Uuuummm... Mecanismo de defesa infantil e talvez esquizofrenia paranóica. 
 

(falando com Jonas) 
Eu posso sugerir que você imagina Deus como uma figura da sua imaginação... 

Uma fase temporária de voltar às fantasias infantis? 
 

JONAS 
(dá um salto e grita) 

Uma figura da minha imaginação?  NÃO, Deus é real. Ele é grandioso e poderoso! 
Eu O tenho experimentado na minha vida. Isto não é uma fase temporária. 

 
 

PSIQUIATRA 
Está bem, está bem. Desculpe pelo que eu disse. Acalme-se. Posso fazer uma 
pergunta? Se Deus é tão poderoso, você não acha que ele poderia converter 

todos aqueles assírios de uma outra maneira, sem a sua ajuda? 
 

JONAS 
O que você quer dizer com isto? 

 
PSIQUIATRA 

Talvez ele pudesse aparecer para eles em sonho assim como o seu ou mandar 
outra pessoa lá, ao invés de você. 

 
JONAS 

(assentando-se mais calmo) 
Hei, eu não havia pensado nisto! Deus poderia aparecer para eles em sonho ou 

enviar outra pessoa. Muito obrigado você tirou um peso da minha cabeça. 
 

PSIQUIATRA 
Bom, bom. Agora acho que a melhor coisa a fazer é relaxar. Talvez eu possa 

sugerir um cruzeiro no Mediterrâneo. A meteorologia diz que vai fazer bom tempo. 
 

JONAS 
Parece uma grande idéia. 

 
PSIQUIATRA 

Eu tenho um prospecto de uma viagem para Tarshish. Bom lugar para se passar 
umas semanas. Você só precisa pegar o navio que vem de Joppa. 

 
JONAS 

E isto fica bem longe de Nínive. 
 

PSIQUIATRA 



Sim, eu pensei que você gostaria disto. 
 

JONAS 
Obrigado pela ajuda. Quanto eu lhe devo? 

 
PSIQUIATRA 

A conta irá pelo correio. Ah, ah, ah. 
 

JONAS 
Está bem, até logo. 

 
PSIQUIATRA 

E aqui está a sua receita. Siga-a e boa sorte para você, Jonas! 
 
 

JONAS 
(lendo a receita) 

“Um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Bastante repouso e relaxamento. E não ir a 
nenhum lugar perto de peixes. Eles podem ser ruins para sua saúde”. 

 
Bom psiquiatra. Ele está mesmo interessado na minha saúde. 

(vai saindo e falando) 
Agora me deixe ver o que eu preciso. Meias, calças, roupa de banho não... 

Eu não gosto de nadar... Acho que umas dez camisas... Etc... 
 
 

Vai saindo falando....Apagam-se as luzes. 
 
 

Fim... 
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