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Script 
DIA DAS MÃES 

 

O PRESENTE 
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O PRESENTE 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 
 

DICA. 
Amado (a), por se tratar de um texto muito interessante, mas de pequena duração 
(7-10 min), sugerimos que seja apresentado em conjunto com as peças “A Visita” 
e “O Banheiro”, totalizando três apresentações em seqüência, fazendo com que a 
programação tenha uma duração maior (25 min) e com mais impacto.  
 
IMPORTANTE. 
Tomar o cuidado de não demorar no intervalo das peças, tem que ser rápido 
acabou uma, entra logo a outra. A seqüência (qual será apresentada primeiro), 
fica a critério do grupo. 

 
 

PEÇA IDEAL PARA: 
DIA DAS MÃES 
 
ATORES 
2 
 
DURAÇÃO: 
7 – 10 Min 
 

DESCRIÇÃO E SINOPSE 
 
Próximo ao Dia das Mães, dois jovens se encontram para conversarem sobre o 
que darão a suas mães neste ano (para evitar qualquer desastre inesperado). 
 
PERSONAGENS 
Frederico 
Ana 
 

SCRIPT 
 
 

ANA 
Oi, Fred (apelido de Frederico). 

 
FREDERICO 

Oi Ana. Adivinha de onde eu estou vindo? 
 

ANA 
Não sei. De onde? 

 
FREDERICO 
Do hospital! 

 
ANA 



Teatro Evangélico – A arte teatral a serviço do mestre.          www.teatroevangelico.com.br  3 

Você está bem? O que foi que aconteceu? 
 

FREDERICO 
Eu estou OK. Eu estava ajudando papai a consertar o carro quando ele me pediu 
que lhe passasse a chave inglesa grande. Eu havia acabado de chegar do meu 
treino de basquete; assim, quando eu passei a chave inglesa eu usei a minha 

melhor personificação de Oscar e dei um bonito passe de primeira.  
O problema foi que ele não estava olhando e ele interceptou muito bem, mas com 

a cabeça. 
 

ANA 
O seu pai está bem? Ele ficou aborrecido? 

 
FREDERICO 

Ele não ficou muito aborrecido. Ele disse que mamãe foi à culpada por querer ter 
três filhos ao invés de dois - e ele também disse que precisava de óculos novos, 
de qualquer maneira. Aparentemente, ele vai tirar os pontos dentro de cinco dias. 

 
ANA 

Hei, adivinha o que eu vou dar para mamãe no dia dela amanhã? 
 

FREDERICO 
Não sei. 

 
 

ANA 
Vou dar flores! Não é legal? 

 
FREDERICO 

Se você for dar flores, é melhor então perguntar, se ela é alérgica. 
 

ANA 
Porque? 

 
FREDERICO 

Bem, eu dei flores para mamãe no ano passado. Eu vi umas flores crescendo ao 
lado da estrada e colhi algumas para ela. O problema é que eu não sabia que ela 
era alérgica aos cardos (tipo de flor). Quando ela chegou perto deles ela começou 

a espirrar e a tossir, e então ela começou a inchar como um balão e ficou 
vermelha. Ela parecia uma amora silvestre. 

 
ANA 

Então ela não gostou do presente? 
 

FREDERICO 
Não das flores, mas gostou do passeio até o hospital - ela nunca havia andado de 
ambulância antes. Ela ficou um pouco desapontada porque ela só podia ver o teto 

da ambulância. 
 

ANA 
Bem, talvez eu faça um café da manhã e leve à cama dela. 
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FREDERICO 
Esta é uma boa idéia, Ana, mas se você fizer isto, não faça o café no fogo alto. 

 
ANA 

No fogo alto? 
 

FREDERICO 
Bem, no outro ano eu tentei fazer o café da manhã para mamãe, mas eu não 

sabia como usar o fogão, mas o papai me deu instruções, assim fui para a 
cozinha e comecei a fazer uma panqueca, daquelas que vêm dentro de uma 

embalagem semipronta. 
 

ANA 
Fred, esta é uma idéia estúpida! 

 
FREDERICO 

Puxa, como você sabe? 
 

ANA 
Posso adivinhar. 

 
FREDERICO 

Eu percebi que era uma idéia estúpida quando o plástico que envolve a 
embalagem começou a derreter - e também quando o bombeiro disse algo 

parecido quando ele estava investigando o motivo do incêndio. 
 

ANA 
Eu estou até com medo de perguntar, Fred, mas o que você pretende fazer este 

ano para o Dia das Mães? 
 

FREDERICO 
Mamãe disse que seria mais do que suficiente que eu somente pensasse coisas 
boas a respeito dela, e não precisaria fazer nada. Assim, eu resolvi escrever um 

poema para ela. 
 

ANA 
Posso ouvir o poema? 

 
FREDERICO 

Claro. É assim 
(tosse, limpando a garganta). 

 
As rosas são vermelhas, as violetas são roxas. 

Este poema foi feito especialmente para você, mamãe. 
Sem você para tomar conta de mim, minha vida seria toda azul. 

A quem mais eu poderia recorrer a não ser você? 
Sem você para cozinhar minhas refeições, eu teria dor de barriga. 

Papai sabe fazer somente hambúrguer e encomendar pizza 
Sem você para tomar conta de mim, eu perderia muito tempo dentro de casa. 

É mais fácil gritar "Mãe" do que procurar meus objetos perdidos 
Sem o seu amor e o seu cuidado, eu não sobreviveria. 

Eu preciso de um band-aid e um abraço quando machuco meu joelho 
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Sem você, Mamãe, o mundo seria um lugar assustador. 
Assim, o meu presente para você hoje, é um dia sem nenhum desastre. 

Para que você tenha um maravilhoso Dia das Mães. 
 

ANA 
É bonito, Fred. Acho que vou escrever um poema para minha mãe, também. 

 
FREDERICO 

Se você fizer isto, não escreva no quadro branco usando tinta vermelha. Porque 
ela pode encostar-se a ele e manchar a roupa nova dela. 

 
ANA 

Não farei isto, com certeza. Tiau, Fred. 
 

FREDERICO 
Tiau, Ana. 

 
 
 
 

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. 
 


