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O TREM 
 
 



 
 
 
 

O TREM 
TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
CULTO JOVEM 
CULTO DOMINICAL 
RETIRO 
CONGRESSOS 
OUTROS 

 
DESCRIÇÃO E SINOPSE 
 
UM DOS SCRIPTS MAIS POPULARES, O TREM É UMA FÁBULA SOBRE COMISSIONAMENTO. 
OS TRÊS PASSAGEIROS QUE ESTÃO ACOSTUMADOS A RECEBER TRATAMENTO 
POMPOSO DESCOBREM QUE SE ESPERA DELES, QUE CONTRIBUAM COM SEUS 
TALENTOS PARA COM A “FAMÍLIA” VIAJANDO JUNTOS NO TREM.  
ESTE É UM ESQUETE POPULAR COM PLATÉIAS – E PASTORES. ELA DEMONSTRA UMA 
MENSAGEM DIRETA, SIMPLES SOBRE O COMISSIONAMENTO – SEJA DE TEMPO, 
DINHEIRO OU TALENTOS. 
 
Os personagens são esboçados e encenados livremente – quase como 
caricaturas. Com um orçamento ilimitado, eles estariam usando vestimentas da 
era Vitoriana, com altos colarinhos, movimentos no estilo inglês. 
 
Personagens: 
Sra. Shirley, uma dona de casa de meia idade. 
Sr. Péricles, um homem de negócios de meia idade. 
Srta. Neuma , uma jovem professora. 
1 Condutor. 
 
Objetos do Cenário: 
Condutor: uma brochura/pintura sugerindo o trem. 
                 Um pequeno livro preto. 
 
Sr. Péricles : um cartão de visitas. 
                          Um bilhete de trem. 
 
O cenário é um trem de passageiros. Os personagens são 3 passageiros e 1 
condutor. No palco estão3 cadeiras arranjadas para parecer-se com o ambiente 
de carro de passageiros – 2 juntos, e o terceiro do outro lado do corredor. 
 
Enquanto os passageiros entram, eles estão conversando entre si 
 
 
 



Sra. Shirley 
Vocês não acham que este trem é bem bonito? 

 
Srta. Neuma 

Ótimo local para se marcar um encontro! 
 

Sr. Péricles 
Muito bem feito. Construção sólida. 
Tem lugar disponível para todos. 

 
Srta. Neuma 

E a viagem é confortável. 
 

Sra. Shirley 
(horrorizada) 

E o serviço é comovente/tocante! A noite passada não havia ninguém para 
preparar minha cama. Tive que esperar várias horas! 

 
Srta. Neuma 

(concordando com a cabeça) 
E esta manhã meu café não foi servido. 

 
Sr. Péricles 

Isto não é nada. E tive que carregar minha própria bagagem para dentro do trem – 
justo eu que estou com as costas doendo! 

 
Sra. Shirley 

Obviamente eles não pensam muito em seus passageiros. Nós devíamos escrever 
uma carta ao presidente desta linha. 

 
O condutor entra pela porta de trás enquanto eles estão falando, passando entre o 
corredor. (Nota ao diretor: é interessante colocar o condutor para entrar pelo fundo 

saindo de trás da platéia, passando entre os outros personagens antes de ser 
parado pelo Sr. Péricles.) 

 
Sr. Péricles 

Eles não têm comissários suficientes para estar auxiliando os passageiros. 
 

Srta. Neuma 
(notando o condutor) 

Ale está o condutor! Talvez ele possa ajudar. 
 

Sra. Shirley 
(para o Sr. Péricles) 

Estou com muita sede. Peça a ele para nos trazer chá. 
 



Srta. Neuma 
(para o condutor) 
E algo para comer! 

 
Sr. Péricles 

(para o condutor) 
Meu bom homem poderia nos trazer algo para beber? Será muito bom se tiver 
chá, (checando com seus companheiros) e talvez o café da manhã. Estamos 

bastante famintos. 
 

Srta. Neuma  
Oh sim, por favor! 

 
Condutor 

(parando; surpreendido, um pouco atrapalhado) 
Mas, mas... Eu não poderia fazer isto. Não, não seria correto. 

 
Sra. Shirley 

(horrorizada) 
Mas vejam só! O que você quer dizer com isto? (para os seus companheiros) Mas 

que impertinência. 
 

Condutor 
(nervosamente, olhando ao redor) 

Meus senhores... Isto é impossível. Eu pensei que isto estava claro no prospecto. 
(procura um prospecto/folheto e tira de dentro do bolso interno do paletó, lendo) 

“passagem de primeira classe... nenhum custo pelo bilhete... todas as 
necessidades proporcionadas...” 

Sim, aqui está: “Toda a responsabilidade estará por conta dos próprios 
passageiros”.  (colocando de lado o prospecto, aliviado) Bem, é um alívio! Por um 

minuto eu pensei que nós tivéssemos um processo judicial em nossas mãos. 
(pausa) Isto significa que vocês são os comissários. (virando-se para sair) Agora, 

mais alguma pergunta? 
 

Sr. Péricles 
Espere um pouco! Isto é um ultraje! 

 
Sra. Shirley 

Deve haver algum engano. Eu nunca concordei com tal coisa. 
 

Srta. Neuma  
Nós na verdade estamos acostumados a termos pessoas cuidando de nós. 

 
Condutor 

Ah, mas vejam bem, vocês estão no “Trem” agora. As coisas são diferentes. 
Agora vocês fazem parte da família. 

 



(Os passageiros se olham, confusos, murmurando a palavra “família”). 
 

Condutor 
(com orgulho) 

O Trem do Pai é diferente dos outros trens. Este tem as melhores acomodações – 
tudo aqui é melhor. Ele tem a melhor máquina e o melhor condutor. A máquina e o 

condutor mantêm o trem funcionando perfeitamente e a tempo. Mas dos 
passageiros do trem espera-se que se doem aos outros. Eles têm sob sua 

responsabilidade o restante da família. 
 

Sr. Péricles 
É verdade? 

 
Condutor 

Está escrito no seu bilhete! (ele pega o bilhete do Sr. Péricles ; após procurar e 
localizar). 

(O que ele queria mostrar) Sim, aqui está: 1Pedro 4:10, “Servi uns aos outros, 
cada um conforme o Dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme 

graça de Deus”. (ele devolve o bilhete). 
 

Sra. Shirley 
Mas... O que nós podemos fazer? 

 
Condutor 

(pegando um pequeno bloco) 
Vejamos... Sra. Shirley, não é? Oh sim vejo aqui que a senhora é uma excelente 

cozinheira... (ela concorda com a cabeça, orgulhosamente) Bem, então a senhora 
pode tomar conta dos nossos jantares de Quarta-feira. 

 
Sra. Shirley 

(considerando, depois concordando graciosamente) 
Sim, eu poderia fazer isto de vez em quando. 

 
Condutor 
(divertido) 

Uma vez ou outra?! Mas não, minha querida. Nós precisamos da sua ajuda toda 
semana. 

 
Sra. Shirley 
(debilmente) 

Toda semana? 
 

Condutor 
Ele deu a você este talento! O que você tem feito com isto? (virando para a Srta. 

Neuma ; encontrando o nome dela no seu bloco) Então, Srta. Neuma , você é 
professora. Terceiro ano, certo? (ela concorda) Perfeito! As crianças do trem estão 
sempre precisando de professores da escola dominical. (Srta. Neuma  se mostra 



um pouco aturdida) Isto é muito importante. (pausa; olhando para a lista) Agora, 
Sr. Péricles. Aqui diz que o senhor trabalha com vendas, e que... 

 
Sr. Péricles 

(procurando seu cartão de visitas) 
Sim, nós trabalhamos com a melhor linha de... 

 
Condutor 

(interrompendo) 
Isto realmente não é necessário. Mas nós certamente podemos usar seus 

talentos. Vejamos bem, nós temos pessoas nos outros vagões deste trem que são 
novatos na família. Eles se juntaram a nós recentemente e estão muito inseguros 
de qual será seu próximo passo. Nós precisamos de pessoas que possam ir aos 

outros vagões e falar com eles para ajudá-los a se encontrarem. 
(O homem começa a opor objeção) 

 
Condutor 

Também algumas vezes nós saímos do trem com o objetivo de convidar outros a 
viajar conosco. O senhor seria perfeito para este tarefa! 

 
Sr. Péricles 

Eu... Eu realmente não sei o que poderia dizer para eles. Não acho que eu 
conseguiria. 

 
Condutor 

(desconcertado) 
Quer dizer então que está recusando esta tarefa? 

 
Sr. Péricles 
(indignado) 

Eu não fui informado que isto era uma exigência. 
 

Condutor 
(tristemente resignado) 

Mas não é uma exigência. O senhor pode viajar no trem mesmo se não ajudar. 
(pausa; começa a sair, então se volta falando para os três passageiros) Mas é 

engraçado que vocês estejam querendo tanto participar de uma viagem grátis com 
todos as vantagens extras incluídas – mas não querem dar nada de si mesmos. 
Nada das habilidades que o Pai concedeu a vocês graciosamente. Vocês não 

tiveram que pagar por elas. (pausa) Bem, como eu disse, não há nenhuma 
obrigação. Vocês podem ficar no trem. (enquanto se vira para sair, tristemente) 

Mas Ele ficará muito desapontado. 
 

Sr. Péricles 
(após pensar um pouco) 

Es...Espere um pouco. Eu teria que fazer isto... Sozinho? 
 



Condutor 
(alegremente) 

Oh, não! Eu estarei ao seu lado todo o tempo. Eu te direi o que falar. 
 

Sr. Péricles 
(após uma pausa pensando sobre o assunto) 

Bem, tudo bem. Eu farei isto então. 
 

Condutor 
Oh, Ele ficará muito feliz! Venham, venham todos. Há outros aqui esperando por 

vocês. 
 

(Eles saem, andando atrás do condutor). 
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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. 
 
 

 


