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

 
 

PAI PERDOA-OS 
 
 

RESUMO 
O trabalho de um grande Missionário, como visto através do coração do seu Pai. 
 
PERSONAGENS 
Filho: vestido com roupas comuns, calça e camisa. 
Pai: elegantemente vestido 
Mordomo: vestido com uniforme preto de camisa branca 
Anunciante: voz audível 
Repórter: voz audível 
Grupo: 5 a 8 pessoas com vozes claras (o número pode variar de acordo com as 
pessoas disponíveis) Vestidas de acordo com variedade cultural e étnica de vários 
países. 
 
CENÁRIO 
Um escritório 
 
DICA: 
Nas mudanças de cenas, para dar idéia de passagem de tempo, usar luz, música, 
cartaz ou outros recursos. 
 

SCRIPT 
 

CENA 1 
 

(Um escritório. Um homem de aparência gentil assentado em uma cadeira de 
encosto alto, com um livro aberto em seu colo. Ele olha para um ponto qualquer 

no espaço, parece triste. Entra um rapaz jovem). 
 

FILHO 
Pai... Estou pronto para ir... Só vim para me despedir... Como encontrar palavras 

para este momento? 
 

PAI 
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E como eu posso ficar aqui assistindo você ir? Se não precisassem tanto de você 
no campo missionário, eu não enviaria você. Cada dia que você estiver fora 

parecerá uma eternidade. 
 

FILHO 
Eu prometo que ligarei sempre que puder, assim você ficará sabendo de tudo o 

que está acontecendo. 
 

PAI 
Eu ficarei sempre à espera de ouvir sua voz. 

 
(eles se abraçam fortemente) 

 
PAI 

Você prometeu! Ligue sempre que tiver uma chance. A cobrar. Dia ou noite. 
 

FILHO 
Eu escutei, pai. Especialmente à parte “a cobrar”. 

 
(eles se abraçam novamente e o filho sai) 

 
 

CENA 2 
 

(pai assentado na poltrona, lendo. O telefone toca. O mordomo entra com um 
telefone sem fio). 

 
MORDOMO 

Senhor, desculpe por perturbá-lo, mas tem uma chamada “a cobrar”. Acredito que 
seja o seu filho. 

 
Pai 

Oh, que maravilha! Eu tenho estado esperando por isto. Dê-me o telefone. Sim! 
Sim! Eu aceito pagar alegremente! 

 
FILHO 

Pai!... Pai é você? 
 

PAI 
Sim, mas eu quase não consigo ouvi-lo. Sua voz está muito longe. 

 
Filho 

OK tentarei falar mais alto. Eu cheguei em segurança. As pessoas me receberam 
muito bem. Elas parecem muito contentes em me ter aqui. Tudo aqui é bem 

diferente de casa, mas tenho certeza que me acostumarei. A parte pior é que 
estou com saudades. É bom saber que o senhor está aí, se eu precisar. 
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PAI 
Saiba que eu sempre estarei aqui. Estou muito orgulhoso de você. É difícil ter 
você tão longe de mim, mas eu sei o quanto você é necessário aí. A alma de 

muitas pessoas depende de você. Mas... Sinto tanto a sua falta. Mesmo sabendo 
que eu sentiria saudades eu só senti que eram tantas, depois que você partiu. 

 
Filho 

Mas pai pense em quantos novos irmãos e irmãs eu deixarei aqui quando voltar 
para casa. Não foi para isto que eu vim? 

 
PAI 

Eu sei, filho. É que você nunca esteve tão longe antes. A solidão é uma dor que 
dói por dentro. 

 
FILHO 

Eu acredito que é sempre mais difícil para quem fica em casa esperando. Ao 
menos, eu tenho a alegria de conhecer e amar todas estas pessoas que estou 

encontrando. Pai preciso ir agora, mas eu ligarei outra vez, tão logo seja possível. 
Eu te amo. 

 
PAI 

Eu também te amo, filho. 
 

(o pai desliga o telefone, recosta a cabeça na cadeira e fecha os olhos. As luzes 
se apagam). 

 
 

CENA 3 
 
(o telefone está sobre uma mesinha perto da cadeira. Ninguém está no escritório. 

O telefone toca. O pai entra correndo, carregando vários pacotes e pega o 
telefone). 

 
PAI 
Alô 

 
FILHO 

Pai sou eu. E nem mesmo estou chamando “a cobrar” 
 

PAI 
Que alegria. Eu acabei de chegar. Deixe-me livrar de tudo o que tenho nas mãos. 

(solta os pacotes sobre a mesa) 
Parece que já se passaram anos desde a última vez que você ligou. 

 
FILHO 

Pai, eu liguei o mês passado. 
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PAI 
Eu sei. Eu disse que parece que foi uma eternidade. O que você tem feito? 

 
Filho 

Oh, pai! Tem sido tão emocionante! Um grupo da nossa equipe tem estado 
viajando, realizando encontros em algumas vilas. Quase não temos parado. 

Temos tido pouco tempo para comer ou dormir. Tem aparecido tanta gente, que 
às vezes temos que transferir as reuniões do lado de fora do galpão. E os 

milagres! Pai temos visto pessoas deficientes serem curadas! Colocamos nossas 
mãos sobre elas e o milagre acontece. 

 
PAI 

Fico feliz em ouvir isto! 
 

FILHO 
E pessoas cegas que passam a enxergar! Seus parentes e amigos não podem 

negar o milagre porque eles os conhecem desde que nasceram. 
 

PAI 
Como deve ser bom vidas sendo mudadas assim! Eu gostaria de estar aí com 

você. 
 

FILHO 
Pai, você está aqui comigo. Eu não teria vindo, se você não me tivesse enviado. 

Você faz parte disto aqui como qualquer outro da equipe. 
 

PAI 
Filho tenho ouvido na TV que há uma agitação política e religiosa nesta área. 

Você e seus amigos estão seguros? 
 

FILHO 
Bem, como eu disse da última vez, eu não posso dizer que a oposição não é forte. 

Ela é. Este é um pequeno problema, mas temos visto que eles estão se 
fortalecendo a cada dia. A resistência maior vem dos líderes religiosos. Acho que 

eles estão temerosos pela maneira como o povo está se abrindo. E também, 
provavelmente há algum ciúme por causa dos milagres. É difícil para eles explicar 

como os corpos estão sendo curados quando as pessoas vêem até nós, mas 
quando eles oram aos seus falsos deuses, nada acontece. 

 
PAI 

Sim, creio que seja um pouco difícil de explicar. A verdade sempre é difícil. Mas 
você tem a verdade e ela sempre vence no final. 

 
FILHO 

Pai, sua fé em mim é o que me impulsiona quando eu acho que não vou conseguir 
prosseguir. É nisto que me agarro. Está ficando um pouco difícil conseguir fazer 

chamadas telefônicas. Mas eu farei o melhor que puder. 
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PAI 

Eu estarei sempre aqui. 
 

FILHO 
Eu sei, pai. É com isto que estou contando. 

 
Despedida – tchau .... 

 
 

CENA 4 
 

(Pai assentado na escrivaninha, escrevendo. O telefone toca). 
 

PAI 
Alô 

 
FILHO 

Pai sou eu. Você está ocupado? 
 

Pai 
Não. Nunca estou ocupado para você. Eu tenho estado esperando sua ligação 

com ansiedade. Não tenho escutado boas notícias daí. 
 

FILHO 
Não... Pai... Eu não sei se consigo continuar aqui... Tem sido difícil ultimamente. 

Provavelmente eu esteja cansado, mas estou realmente temeroso com o que 
possa vir a acontecer. O que você acha que devo fazer?  Eu deveria desistir e 

voltar para casa? Eu realmente gostaria de voltar para casa... Mas eu ficarei se o 
senhor assim desejar. 

 
Pai 

Filho, o que você está fazendo é muito importante. Eu sei que você está passando 
por momentos difíceis, mas eu não gostaria que você desistisse agora, e se 

arrependesse depois. Ninguém mais pode fazer o que você está fazendo. Muitas 
vidas dependem disto e não há mais ninguém qualificado para terminar o que 
deve ser feito. Não deve demorar muito mais tempo. Eu posso imaginar o que 

você deve estar passando. Eu mesmo o faria, se pudesse... Com alegria. 
 

FILHO 
Eu sei que o senhor tem razão. É que eu sinto muitas saudades. Eu sei que nunca 

me perdoaria se eu não terminasse este trabalho. Obrigado pai. Eu sei o que 
tenho que fazer. Acho que somente precisava ouvir sua voz me dizendo isto. 

Sei que os próximos dias serão difíceis, mas posso sentir sua força me 
envolvendo... como sempre. O que eu faria sem você? 

 
PAI 
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E eu não posso me imaginar sem você. Você é o meu coração. 
 

FILHO 
OK. Fico feliz em ouvir isto. Mantenha uma luz acesa na janela. Eu estarei em 

casa, em breve... Pai... Eu realmente te amo. 
 

PAI 
E eu te amo, filho. 

 
Despedida – tchau .... 

 
CENA 5 
 

(pai assentado na cadeira, lendo um livro. Parece distraído. Finalmente abaixa o 
livro. Levanta-se e começa a sair da sala. Entra o mordomo.). 

 
MORDOMO 

Senhor. A televisão está divulgando notícias e acho que são sobre seu filho. 
Gostaria que eu ligasse a TV para o senhor? 

 
PAI 

Oh, sim. Por favor,! Eu sabia que ouviríamos alguma coisa em breve. 
 

(A TV fica de costas para o público de maneira que este não veja a tela) 
 

REPÓRTER 
Estamos recebendo notícias sobre o jovem missionário que foi raptado ontem, por 
líderes terroristas religiosos. Os terroristas acabaram de anunciar que em breve 

farão um pronunciamento para a imprensa.  Agora ouviremos diretamente do local 
do incidente, o repórter Rick Bender. Ele foi levado junto com jornalistas de outras 
emissoras há 2 horas atrás, para um local desconhecido. Aí está ele. Pode falar, 

Rick, você está no ar. 
 

REPORTER 
(ao vivo, vivendo a cena e narrando os fatos com muita emoção). 

Aqui fala Rick Bender, ao vivo, de um campo de rebeldes, em algum lugar fora da 
capital.  A nossa jornada começou esta manhã por volta das 6:00 horas, quando 
formos tirados de nossas camas por 3 homens armados, que invadiram nosso 
hotel. Quatro jornalistas junto comigo, todos representantes de canais de TV, 
fomos levados, junto com nosso equipamento, para um veículo que estava 

esperando do lado de fora. Nós não sabemos o que eles querem de nós, mas nos 
foi dito que ficássemos com o equipamento preparado. Disseram também que se 

recusarmos a transmitir, nós seremos mortos...  Agora estamos notando certa 
movimentação do outro lado do acampamento. Estão vindo vários soldados 

rebeldes, trazendo um jovem com as mãos atadas e sem camisa. Ele parece ter 
sido torturado, quase não consegue ficar em pé. Foi-nos dito que ele é o jovem 
missionário, e nós achamos que eles o forçarão a renunciar suas convicções 
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religiosas.  Eles o estão amarrando em um suporte de madeira. Eu não consigo 
compreender isto. Eles não disseram nem uma palavra para ele. Parece que eles 
não querem outra coisa a não ser tortura-lo até à morte. Isto não é nada mais do 

que um assassinato! Não consigo acreditar no que estou vendo. Em todos os 
meus anos como repórter, rodando o mundo, eu nunca vi nada pior do que isto. 

Eu talvez não possa desligar a câmera, mas eu me recuso a traduzir esta cena em 
palavras! Permanecerei em silêncio em honra a este jovem corajoso. 

 
PAI 

Meu filho!... Meu filho! O que estão fazendo com Ele? Isto não ficará sem punição! 
Eu prometo! Isto não ficará sem punição! 

 
REPÓRTER 

Parece que ele disse algo aos soldados rebeldes. Agora eles pararam esta tortura 
horrenda, pelo menos por um momento. Esperem, eles estão acenando para nós. 

Eles querem um microfone. Parece que eles permitirão que Ele fale. Ninguém 
poderá culpa-lo se ele renunciar sua fé diante desta tortura. 

 
FILHO 

(falando com certa dificuldade e depois mais forte) 
Pai...  Pai, Por favor, perdoa-os. Eles realmente não sabem o que estão fazendo. 

Por favor, Pai, perdoa-os! 
 

REPÓRTER 
Inacreditável!!! Este jovem, quase morrendo, está suplicando ao seu pai para 
esquecer que estes homens estão quase o matando! Se estes animais estão 
tentando desacreditar o cristianismo ao mostrar esta crueldade inumana, eles 

estão falhando miseravelmente! Quem pode duvidar da realidade da fé deste herói 
cristão? 

 
PAI 

Deslique!... Desligue! Eu não posso mais ver isto!  
(ele cai sentado na cadeira e esconde o rosto entre as mãos) 

Meu filho!... Meu filho!... Oh, meu precioso filho... O que eles fizeram com você?  
O que eu fiz com você? Oh, meu filho... 

 
(o mordomo sai, e a cena se congela. As luzes diminuem. Um grupo de pessoas 
entra e se coloca em um lado do palco. Eles estão vestidos de maneira variada 
com roupas de culturas étnicas diferentes. Estão representadas várias culturas. 
Se possível, usar um foco de luz em cima de cada um, à medida que cada um 

começar a falar.) 
 

Sugestão 
Usamos aqui 17 pessoas, mas você pode usar 5,6 ou 7 a seu critério e dividir as 
falas entre elas obedecendo à seqüência do texto, tipo jogral. 
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PESSOA 1 
Querido Pai, obrigado por ter mandado o seu Filho naquela estrebaria... 

 
PESSOA 2 

Pai... Perdoa-nos pelo que fizemos com Ele... 
 

PESSOA 3 
Como deve ter sido triste e solitário para o Senhor quando ele desceu dos céus. 
Ver o seu amado Filho deixando a sua presença, sabendo que ele ficaria longe 

por tão longo tempo, e sabendo que nós rejeitaríamos o presente mais precioso... 
Perdoa-nos. 

 
PESSOA 4 

Quando a sua palavra diz “Com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são 
como um dia”, é possível que um dos nossos dias aqui na terra possa parecer 

como mil anos nos céus? Poderia aquele primeiro dia em que Ele partiu parecer 
que eram mil anos para o Senhor? 

 
PESSOA 5 

Ou os muitos dias em que Ele andou nesta terra, sentindo saudades suas, mas 
nos amando o suficiente para ficar? 

 
PESSOA 6 

Ou talvez aquele dia em que Ele foi pendurado... Sofrendo... na cruz...  
Pai perdoa-os. 

 
PESSOA 7 

Perdoa os cravos e o chicote. 
 

PESSOA 8 
Perdoa os pregos e espinhos. 

 
PESSOA 9 

Perdoa-nos pela cruz. 
 

PESSOA 10 
Como aquele dia deve ter sido difícil para o Senhor... Mas foi feliz porque Seu filho 

estava voltando para casa! 
 

PESSOA 11 
Foi difícil assistir o que nós fazíamos com Ele antes que Ele pudesse voltar para 
Ti. Oh, Pai, perdoa-nos por termos sido a razão que fez o Senhor voltar as costas 

para Ele quando Ele mais necessitava de Ti. 
 

PESSOA 12 
O Senhor deve ter sentido muita dor ao saber que poderia com somente uma 

palavra, enviar uma legião de anjos, mas nos amou muito e não fez isto. 
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PESSOA 13 

Perdoa-nos pelas inúmeras vezes que falhamos e que te machucamos. Perdoa-
nos quando deixamos passar tantos dias sem nem ao menos pensar em Ti, ou 

pronunciar o Teu nome... Pai perdoa-nos. 
 

PESSOA 14 
Perdoa-nos quando não falamos com o nosso vizinho, sobre Seu amor, apesar de 
sabermos do terrível preço que seu Filho pagou pela salvação deles. O preço já foi 

pago e ele não vale nada, se eu não contar a eles. 
 

PESSOA 15 
E pai, perdoa-nos pelo dia de amanha... se eu não me lembrar de falar de Ti a 

todos com quem encontrar. 
 

PESSOA 16 
A dor que devemos fazer o Senhor sentir, mas por causa do seu filho, somos 

perdoados. Pai, como pode o Senhor nos amar tanto? 
 

PESSOA 17 
Oh, por favor, Pai... Perdoa-nos. 

 
(a cena se congela. As luzes do palco brilham mais). 

 
 

FILHO 
(voz fora do palco) 

Pai! 
(o filho entra correndo) 

Pai! Estou em casa! Estou em casa! 
 

(a cena termina com pai e filho se abraçando e toda Igreja cantando uma 
música...). 

 
FIM 
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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 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. 


