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Script  
 

O ARMÁRIO – Não quem você era, mas quem você é e quem você 
será 

 
 



 
 

 
 
O ARMÁRIO – Não quem você era, mas quem você é e quem você 
será 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
CULTO JOVEM 
CULTO DOMINICAL 
RETIRO 
CONGRESSOS 
 
SINOPSE 
DUAS MULHERES ENCONTRAM-SE EM UM RESTAURANTE LUXUOSO. UMA 
ESTÁ BEM VESTIDA, SOFISTICADA, SEGURA – A OUTRA ESTÁ 
POBREMENTE VESTIDA, DE MANEIRA UM POUCO GROSSEIRA, 
INTROVERTIDA. 
 
LORAINE ESTÁ EM UMA FASE DE MÁ SORTE. SEU MARIDO A DEIXOU HÁ 
VÁRIOS ANOS ATRÁS POR CAUSA DO SEU PROBLEMA COM A BEBIDA E 
ELA CARREGA CONSIGO UMA PESADA BAGAGEM DE RESSENTIMENTOS 
PARA COM O MARIDO E PARA COM A IGREJA A QUAL ELA DIZ TÊ-LA 
ABANDONADO. 
 
BETY PARECE SER ALGUÉM SUPERIOR E INTOCÁVEL PELAS TRISTEZAS 
DA VIDA. SUA ROUPA REFLETE RIQUEZA, SUAS MÃOS SÃO MACIAS E BEM 
CUIDADAS, SUA CONDUTA DEMONSTRA SER A DE UMA MULHER NO 
PLENO CONTROLE DE SUA VIDA. 
 
MAS AS COISAS E AS PESSOAS NÃO SÃO SEMPRE O QUE PARECEM SER. 
E TODOS NÓS TEMOS COISAS ENTULHADAS EM NOSSOS GUARDA-
ROUPAS QUE NÓS NÃO QUEREMOS QUE OS OUTROS VEJAM. 
 
TEMA 
ACEITANDO UM AO OUTRO PELO QUE NÓS SOMOS E PELO QUE NÓS 
SEREMOS – NÃO PELO QUE NÓS JÁ FOMOS. 
 
VESTUÁRIO 
BETY ESTÁ IMACULADAMENTE VESTIDA EM UM TERNO ELEGANTE. ELA É 
CONHECIDA PELO SEU BOM GOSTO, MULHER INTELIGENTE E DE BOM 
SENSO. 
 
LORAINE ESTÁ POBREMENTE VESTIDA, NÃO COMO UMA PESSOA DA RUA, 
MAS COMO ALGUÉM QUE JÁ CONHECEU DIAS MELHORES, MAS AGORA 
PASSA POR MOMENTOS DE MÁ SORTE. SUAS ROUPAS SÃO LIMPAS, MAS 
BASTANTE GASTAS. ELA TENTOU ARRUMAR OS CABELOS, PINTAR O 



ROSTO, MAS NÃO CONSEGUIU REALIZAR UM BOM TRABALHO. ELA TEM 
UMA MÁ POSTURA QUANDO ANDA, COMO SE ESPERASSE QUE NINGUÉM 
A NOTASSE. 
 
 
CENÁRIO 
MESA PEQUENA, COBERTA COM UMA TOALHA BRANCA. 
2 CADEIRAS 
OBJETOS ENCONTRADOS NORMALMENTE SOBRE UMA MESA DE 
RESTAURANTE (SAL, PIMENTA, ETC) 
 
SUPORTE 
SERVIÇO PARA 2 PESSOAS 
2 MENUS 
2 BOLSAS 
BÔNUS PARA REFEIÇÃO GRÁTIS 
1 PACOTE DE CIGARRO, FÓSFORO 
BROCHE METÁLICO 
SALADA 
PEIXE COM MOLHO 
CARTÃO DE CRÉDITO 
 
PERSONAGENS 
CRANDALL - GARÇOM 
BETTY - MULHER DE MEIA IDADE 
LORAINE - MULHER UM POUCO MAIS JOVEM 
 
 
Entra Betty, precedida pelo Garçom. 
Betty está muito bem vestida em um terno de executiva. Ela demonstra ser uma 
mulher de bom gosto, inteligente e de bom senso. Ela se demonstra confiança em 
si própria e dignidade. 
Betty é conduzida para uma mesa pelo Garçom. Ele segura sua cadeira enquanto 
ela se assenta, pendura seu casaco, demonstrando cortesia. 

 
Garçom 

(tentando ser sofisticado) 
Aqui está de acordo com sua conveniência? 

 
Betty 

(com graciosa, mas reservada apreciação) 
Muito bom. 

 
Garçom 

(entregando a ela o menu) 
Eu recomendo a truta. Nosso molho é impecável. 

 



Betty 
Parece delicioso. Mas me dê um minuto para pensar. 

 
Garçom 

Meu nome é Crandall. Avise-me quando tiver escolhido. 
 

O Garçom sai. 
 
Betty estuda o menu, bebe um pouco de água do seu copo, etc. 
Logo em seguida, o Garçom entra novamente, de testa franzida, trazendo outra 
pessoa. 
Loraine está vestida com roupas bastante usadas – não como uma moradora das 
ruas, mas como alguém que já conheceu melhores dias, mas agora não está com 
boa sorte. Suas roupas são limpas, mas um pouco surradas. Ela tentou arrumar o 
cabelo, melhorar o rosto, mas não conseguiu um trabalho muito bom. Ela 
demonstra má postura quando anda, como se esperasse que ninguém a notasse. 
O Garçom não se mostra satisfeito por ter de atender esta pessoa. Ele é de 
opinião que não deveriam ter permitido a sua entrada naquele estabelecimento. 
Mas ela está lá, e agora ele precisa encontrar uma mesa para ela. Ele pára a 
poucos metros da mesa de Betty, olha em volta, procurando um local adequado 
para esta mulher. Não encontrando nada, ele relutantemente se aproxima de 
Betty. 

 
Garçom 

(detendo-se, bastante embaraçado) 
Madame, minhas profundas desculpas. Nós estamos excepcionalmente com 

grande movimento hoje. A senhora se importaria em dividir sua mesa com outra 
pessoa? 

 
Betty 

(graciosamente, quase com entusiasmo) 
Claro que não. (falando para Loraine) Assente-se, por favor. 

 
Ao invés de puxar a cadeira para Loraine, o Garçom coloca o menu sobre a mesa 
e sai rapidamente. 

 
Loraine 

(assentando; falando excitante para Betty) 
Foi muita bondade da sua parte. 

 
Loraine tira o casaco, mexe na bolsa , então se concentra no menu. 
Enquanto isto, Betty volta a pesquisar o seu menu, ocasionalmente olhando para 
Loraine, mas não de maneira rude. 
Quando o Garçom retorna para escrever os pedidos, Loraine procura em sua 
bolsa, tira um pacote de cigarro e leva um à boca. Quando está preste a acender, 
o Garçom a interrompe. 

 



Garçom 
(com desdém; com voz mais alta que o necessário) 
Não temos local para fumantes neste restaurante. 

 
Loraine 

(sentindo-se embaraçada; colocando o cigarro de lado) 
Desculpe-me. 

 
Garçom 

(falando com Betty) 
A madame já se decidiu? 

 
Betty 

Sim, Crandall. Eu creio que vou querer somente a salada, com molho de queijo. 
 

(O Garçom balança a cabeça em sentido de aprovação e anota o pedido. Então 
ele se vira para a outra mulher – que ainda está remexendo em sua bolsa.) 

 
Garçom 

(demonstrando impaciência) 
E você? 

 
(Loraine deixa a bolsa no chão e rapidamente examina o menu.) 

 
Loraine 
Bem... 

 
Betty 

(falando com Loraine, em tom protetor) 
Talvez você queira um pouco mais de tempo para decidir. 

 
Loraine 

(lançando um olhar de culpa para o Garçom) 
Sim. Acho que sim. 

 
Garçom 

(falando para Betty, demonstrando tensão) 
Com certeza. 

 
Loraine retorna o olhar para o menu. Betty espera um momento e depois se dirige 

a ela. 
 

Betty 
Este broche que você está usando é muito bonito. 

 



Loraine levanta os olhos, surpresa pôr Betty estar falando com ela, então se 
lembra do broche que colocou para dar uma aparência melhor para o seu vestido 
usado. 

 
Loraine 

(com simplicidade) 
Oh, obrigada. (toca no broche com certo orgulho) Foi um presente do meu marido. 

 
Betty 

Ele deve amar muito você. 
 

Loraine 
(com tom sombrio de voz) 

Talvez. Eu não sei. Ele me deixou há dois anos e meio atrás. 
 

Betty 
Desculpe-me. 

 
Loraine 

(não querendo que Betty se sentisse constrangida) 
Não se preocupe com isto. 

 
Betty 

(depois de uma pausa) 
Meu nome é Betty. 

 
Loraine 

O meu é Loraine. 
 

Betty 
(tentando aliviar a situação difícil em que se encontram) 

Loraine, eu não acho que o Garçom está tratando você muito bem. 
 

Loraine 
(com um balançar dos ombros) 

Eu já estou acostumada. 
 

Betty 
Mesmo assim, você não deveria permitir isto. 

 
Loraine 

Às vezes chegamos a um ponto em que você somente não tem outra alternativa a 
não ser aceitar os fatos como eles se apresentam. 

 
Betty 

(pensativamente) 



Eu suponho que sim. (pausa) Bem, está um lindo dia. Você saiu para fazer 
compras? 

 
Betty se sente culpada por suas palavras no momento em que as mesmas saem 

de sua boca. 
 

Loraine 
(categoricamente) 

Não. 
 

Betty 
(exasperada com ela própria) 

Loraine, você prefere que eu a deixe sozinha? 
 

Loraine 
(procurando sua bolsa) 

Eu não estou me sentindo a vontade. Não deveria ter vindo aqui. 
 

Betty 
(protestando) 

O que você quer dizer com isto? 
 

Loraine 
(começando a relaxar; abaixando sua bolsa) 

Eu sou muito tola. (pausa) Um amigo me deu um bônus para vir a este 
restaurante. Eu não queria ter vindo, mas ele insistiu. Ele disse, vá jantar lá, 

aproveite a ocasião. Mas eu não tenho nem roupas adequadas para este 
ambiente. 

 
Betty 

Eu acho que você parece bem, assim como está. 
 

Loraine 
(ironicamente) 

Você é uma grande mentirosa, Betty. 
 

O Garçom entra para anotar o pedido de Loraine. Sem dizer uma palavra, ele para 
ao lado dela, impaciente, com a caneta sobre o bloco. 

 
Loraine 

(olhando para cima; surpresa por ele ter voltado tão depressa) 
Oh deixe-me ver... 

 
Garçom 

(exasperado com a demora) 
Oh creio que já escolheu... 

 



Loraine se mostra embaraçada, mas Betty encarrega-se de resolver a situação. 
Ela se vira calmamente para o Garçom. 

 
Betty 

(com tranqüilidade) 
Crandall, quando eu entrei sua gorjeta valia em torno de 20 por cento. Agora vale 

menos de 15 por cento. Você gostaria de tentar ganhar 10 por cento? 
 

Entendendo perfeitamente o que ela queria dizer, Crandall se dirige a Loraine. 
 

Garçom 
(imitando com perfeição o tom de voz original com o qual falou com Betty 

anteriormente) 
Eu recomendo a truta. O nosso molho é impecável. 

 
Loraine 

(controlando-se para não rir) 
Creio que seria muito bom. Obrigada. 

 
Concordando com a cabeça, o Garçom pega o menu de Loraine e sai. Assim que 
ele se retira, Betty e Loraine olham uma para a outra, e caem na risada. 

 
Betty 

(jocosamente) 
É bom ver que Crandall finalmente encontrou as suas prioridades. 

 
Loraine 

(apreciativamente) 
Você salvou minha vida. (após uma pausa; com suspeitas) Porque você está 

sendo tão boa para mim? 
 

Betty 
(Betty começa a responder, mas logo faz um convite) 

Escute, é uma pena não poder ficar aqui por muito mais tempo. Que tal você me 
acompanhar assim que terminarmos aqui? 

 
Loraine 

Você está me convidando para alguma ocasião especial? 
 

Betty 
(tentando não parecer pretensiosa) 

Oh é somente uma reunião na minha igreja. 
 

Loraine 
(com um traço de precaução) 

Qual igreja? 
 



Betty 
Capela da Comunidade - no final desta rua. 

 
Loraine 

(com cinismo) 
Mundo pequeno... 

 
Betty 

Você já a conhece? 
 

Loraine 
(não se esforçando para esconder sua amargura) 

Oh, eu conheço muito bem. Acho que vou recusar seu convite. Obrigada. 
 

Betty 
(interrompendo) 

Parece-me que você já participou de algum encontro da Capela. 
 

Loraine 
(ficando na defensiva novamente) 

Eu não esperaria que você entendesse. Problemas de pessoas como eu 
normalmente não interessam pessoas como você. 

 
Betty 

(ainda em tom cordial, mas começando a ficar na defensiva) 
Oh, e que tipo de pessoa que eu sou? 

 
Loraine 

(demonstrando ressentimento) 
Pessoas sem problemas. Pessoas que nunca tiveram uma mancha no seu modo 

de viver (pausa) Pessoas que nunca fizeram nada de que se sintam 
envergonhadas. 

 
Betty 

Eu posso então deduzir que você tem... 
 

Loraine 
Eu tenho o quê? 

 
Betty 

Você fez algo do que se envergonha. 
 

Loraine 
(com um riso nervoso) 

Meu marido não me deixou porque ele tivesse outros interesses. (pausa) Na 
verdade ele suportou mais do que eu esperava que ele o fizesse.  Ele tentou, pelo 
menos ele tentou. (pausa longa) No início eu bebia socialmente; um ou dois copos 



com os amigos. Depois eu comecei a convidar os amigos para nos visitar, 
somente para ter uma desculpa para beber. Logo eu estava comprando garrafas 
de bebida e escondendo em lugares que só eu sabia. Eu tentava disfarçar para 

que quando Frank chegasse do trabalho, ele não desconfiasse que eu havia 
bebido. (com tristeza) Mas ele sabia. (pausa) Você não entenderia... 

 
Betty 

Você tem filhos? 
 

Loraine 
(lutando para manter a compostura) 

Ele levou nossas duas meninas com ele. (demonstrando grande dor em seus 
olhos, mas sem que houvesse lágrimas) Ele faz de tudo para mantê-las longe de 

mim. 
 

Betty 
Como é que a capela entra nesta história? 

 
Loraine 

(demonstrando raiva) 
Nós éramos membros lá. Ninguém ajudou. Ninguém ofereceu ajuda. 

 
Betty 

(chocada) 
Eles pediram que você não freqüentasse mais lá? 

 
Loraine 

(com ressentimento) 
O silêncio deles foi suficiente. 

 
Betty 

Talvez eles não soubessem o que estava acontecendo. 
 

Loraine 
Oh, eles sabiam sim. Todos sabiam. 

 
Betty 

Mas você foi até eles? O pastor, um diácono, qualquer pessoa? 
 

Loraine 
(na defensiva) 

Eu não acho que deveria procurar alguém. 
 

Entra o Garçom com a comida. As mulheres ficam em silêncio, olhando para a 
mesa, enquanto ele coloca seus pratos. 

 



Garçom 
Senhoras... 

 
Então o Garçom sai. 
Ainda em silêncio as mulheres começam a comer. Finalmente Betty fala. Ela 
começa a comentar uma história como se estivesse falando de uma outra pessoa. 
Mas aos poucos, à medida que ela procura em sua mente os eventos que está 
descrevendo, torna-se claro – no final da sua fala – que ela está na verdade 
contando a sua própria história. 

 
Betty 

(contando com simplicidade) 
Deixe-me contar a história de uma amiga minha. Ela tinha um casamento 

maravilhoso com um homem maravilhoso – um homem inteligente. Eles tinham 
um filho que era excelente nos esportes e ganhou uma medalha, numa 

competição de canoagem. Eles não eram ricos, mas tinham uma casa confortável 
e bonita em um dos bairros da cidade. Ela era feliz. Mais do que isto, ela sabia 
que era feliz. (pausa) Um dia ela reencontrou um antigo colega de escola – um 

homem com o qual ela quase havia se casado. Eles passaram horas conversando 
sobre os velhos tempos: lembraram os jogos de futebol aos sábados, o boneco de 
neve, as longas caminhadas no meio das folhas que caíam das árvores... (pausa) 
Ele havia se mudado recentemente para a mesma cidade que ela , mas passaram 
algumas semanas antes que ela o visse novamente. Então ela o reencontrou. No 

seu primeiro encontro ela sentiu a emoção dos velhos tempos, e reservou parte do 
seu tempo lembrando do passado. Ela sabia qual a atitude certa a tomar – deixar 

aqueles sentimentos de lado, colocá-los de volta no guarda-roupa de suas 
memórias. Mas ela não tomou a atitude correta. Ela o encontrou mais uma vez e 

outra vez. (pausa) Logo minha amiga estava se encontrando com seu antigo 
amigo regularmente. Eles almoçavam juntos, jantavam juntos. Logo ela estava 

gastando mais tempo com ele do que com o seu marido, do que com a sua 
família. E ela não estava feliz. Mais do que isto, ela sabia que não estava feliz. 

(pausa) Ela continuou a ver aquele homem até que, finalmente, seu marido 
descobriu. Oh, ele deu a ela a chance de tomar a atitude correta, mas ela não o 
fez. Seus velhos sentimentos foram substituídos pelos novos e eles se tornaram 

tão fortes, que ela não conseguiu abandoná-los. Eles se tornaram algo mais 
importantes para ela do que até mesmo sua própria família. Então, chegou o dia 
em que minha amiga teve que fazer sua escolha- ela fez a escolha errada. Ela 
abandonou o amor da sua família por alguém que trouxera velhos sentimentos. 

Mas estes sentimentos não duraram. O antigo amigo encontrou uma outra antiga 
amiga , e a minha amiga de repente ficou sozinha. (pausa) Então um dia ela 

recebeu um boletim, copiou o endereço e caminhou para aquela igreja – e para 
uma nova vida. Pela primeira vez depois de muito tempo ela tinha sentimentos 
novamente.  Ela encontrou pessoas que estavam querendo amá-la e trazer de 

volta o seu respeito próprio – pessoas que queriam dizer-lhe a verdade, mas fazer 
isto com amor e aceitação. Eles não se importaram com seu passado – somente 

com o seu futuro. 
 



Loraine 
Esta igreja que você está falando... É a Capela da Comunidade? 

 
Betty 

(usando de compaixão) 
Se pelo menos você deixasse que eles soubessem que você sentia dores. 

 
Loraine 

Isto nem sempre é fácil. 
 

Betty 
(concordando) 

Eu sei. 
 

Loraine 
(relutantemente, falando mais para si do que para Betty) 

Por outro lado, eu estou ficando sem opções. E estou ficando muito cansada de 
enfrentar este assunto sozinha. 

 
Betty 

Enfrentar sozinha não é uma opção. 
 
Há um momento de silêncio enquanto Loraine trabalha o assunto em sua mente. 

 
Loraine 

(tranqüilamente) 
Que horas será aquela reunião que você mencionou? 

 
Betty sorri, satisfeita com a decisão de Loraine. Ela olha para o relógio e fica 
alarmada ao perceber que a reunião começa dentro de poucos minutos. 

 
Betty 

Puxa. Vamos chegar atrasadas. (olhando ao redor) Crandall! Crandall! 
 
Crandall o Garçom entra. 

 
Garçom 
(alegre) 

As senhoras já estão prontas para a sobremesa? 
 

Betty 
(fazendo o pedido rapidamente) 
Pudim. Rápido. E traga a conta. 

 
Crandall vai rapidamente atender ao seu pedido. 
Loraine procura dentro de sua bolsa o cupom e ao achar entrega-o para Betty. 

 



Betty 
(sorrindo) 

Não. Guarde para usar em outra ocasião. 
 

Loraine 
(enquanto ambas colocam seus paletós) 

Você acha que eu encontrarei a sua amiga nesta reunião? 
 

Betty 
(com um sorriso de consentimento) 

Eu não ficarei nem um pouco surpresa se isto acontecer. Nem um pouco surpresa. 
 

(Elas saem juntas.) 
 

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. 
 
 

 


