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TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
NATAL 
 
 
ATORES 
- 5 
- Alguns Figurantes 
 
DURAÇÃO: 
30 - 40 min 
 
RESUMO / SINOPSE 
 
Uma cena de natal provê o foco principal para uma série de eventos que envolvem  
pessoas que sofreram durante o ano que se passou.  
 
 
PERSONAGENS 
 
Mateus Harrison: 
Homem de trinta e poucos anos de idade, que está passando por momentos 
difíceis na vida.  
 
Érica Murphy 
Mulher de trinta e poucos anos que sofreu perda, mas para quem as coisas 
começam a melhorar.  
 
Jacó Davenport 
Trabalhador de rua.  
 
Um ladrão.  
 
Um homem sem lar.  
 
2 cantores de músicas natalinas 
 
 
ROTEIRO 
 

CENA 1 
 



O cenário é muito simples. Há uma cena de natal armada no centro do palco. O 
mesmo está completamente iluminado com um boneco fingindo ser um bebê 
descansando na manjedoura. Há um pouco de neve ao redor das personagens. A 
cena é simples, sendo Maria, José e alguns animais, feitos de papelão ou 
madeira, contudo bonita. Ao lado da manjedoura há uma caixa para se fazer 
doações.  
 
Mateus Harrison entra no palco pelo lado direito. Mateus tem cerca de trinta e 
poucos anos. Ele parece ser um tipo de pessoa próspera. Ele está vestido com 
calças jeans e uma camiseta com uma jaqueta clara por cima. 
 
Mateus passa pela manjedoura e pára. Ele fica observando a cena por um 
momento. Depois de ficar lá em pé por um breve momento, ele tira de a carteira 
de dentro da jaqueta, abre-a, e fecha-a. Ele xinga, depois coloca a carteira no 
bolso na parte de trás das calças.  Então, ele se vira e sai pelo lado esquerdo do 
palco.  
 
Enquanto está saindo, Érica Murphy passa por ele entrando pelo lado esquerdo do 
palco. Ela também tem trinta e poucos anos, mas parece ter bem menos. Ela vê a 
manjedoura e pára. Esfrega uma lágrima que cai do seu olho. Então, abre a 
carteira e tira uma nota. Dobra a nota e a coloca na caixa. Depois, sai do palco 
pelo lado direito.  
 
Enquanto Érica está saindo, Jacó Davenport entra no palco pelo lado esquerdo. 
Jacó tem vinte e poucos anos de idade. Ele está carregando várias bolsas de lojas 
de departamento, parecendo que ele estava fazendo compras já há algumas 
horas. Ele vai até à manjedoura, vê a caixa de doações e tenta bater levemente no 
bolso da jaqueta para sentir se tem qualquer moedinha de troco perdida por lá. 
Percebendo que não consegue alcançar quaisquer dos seus bolsos por estar com 
as mãos cheias de pacotes, ele se aproxima da caixa de donativos e coloca as 
bolsas no chão. Enquanto está procurando a carteira, um desconhecido entra pelo 
lado direito do palco, agarra tantas bolsas quanto ele pode e escapa pelo lado 
esquerdo do palco. Jacó grita. Antes de sair de cena, o ladrão colide com Harrison 
que vem entrando pelo lado esquerdo do palco. O ladrão deixa cair algumas 
bolsas que ele tinha roubado 
 
 

Harrison 
Ei amigo, preste atenção aonde você vai! 

 
Ladrão 

Saia do meu caminho! 
 
(O ladrão sai correndo, deixando Harrison ligeiramente desconcertado. Jacó 
parece um pouco perdido enquanto está conferindo os objetos dentro das bolsas 
que o ladrão deixou para trás. Ele atravessa a rua para apanhar as bolsas e 
pacotes que se espalharam pelo chão) 



 
Jacó 

Eu pelo menos espero que ele precise dessas coisas mais do que eu... 
 

Harrison 
Você está bem? 

 
(Harrison ajuda Jacó a pegar os pacotes do chão) 

 
Jacó 

Sim, estou bem. Um pouco frustrado, e bastante faminto. 
 

Harrison 
Você quer que eu chame a polícia? 

 
Jacó 

Para quê? Ele já deve estar longe. Eu nem ao menos reparei direito na fisionomia 
dele. 

 
(fingindo estar falando ao telefone) 

Sim policial, ele estava usando uma jaqueta com um capuz e ele tinha pernas... 
Sim pernas... Ele estava correndo. Ter pernas é uma característica comum nos 

criminosos, não é mesmo? 
 

Harrison 
Eu sei o que você deve estar muito aborrecido com isto. 

(eles terminam de apanhar as bolsas) 
 

Jacó 
Obrigado. 

 
Harrison 
De nada. 

 
Ele carrega as bolsas de volta para próximo da caixa de doações e as coloca no 
chão. Harrison fica silencioso assistindo o que Jacó está fazendo. Jacó tira 
novamente a carteira do bolso, pega uma nota e coloca-a na caixa, sorrindo. Ele 
pega suas coisas e vai até onde Harrison está parado. 

 
Jacó 

Espero que você tenha um natal alegre. 
 

Harrison 
Sim... 

 
Jacó 

Deus te abençoe. 



 
Harrison 

Sim... 
 

Jacó deixa o palco pelo lado esquerdo. Harrison fica lá parado por um momento, 
olhando a cena natalina e então se vira em direção ao local onde Jacó havia 
saído. Ele então se encaminha para a caixa de doações. Coloca a mão no bolso e 
de lá retira algum trocado o qual coloca na caixa de doações. Ele coloca a mão 
dentro da jaqueta e de lá puxa frasco de uma bebida alcoólica qualquer. Ele a 
levanta e faz um brinde. 

 
Harrison 

Saúde... Oh sim, e um feliz aniversário para você. 
(Harrison toma um gole) 

 
(as luzes se apagam) 

 
 

CENA 2 
 

O cenário é o mesmo. Harrison está assentando próximo à caixa de doações. Ele 
está um pouco bêbado. Enquanto ele está assentado lá, Érica entra pelo lado 
direito do palco.  

 
Ela não está carregando nada, mas está acompanhada por um pequeno grupo de 
pessoas. Elas estão cantando alegremente. Harrison os vê e se levanta. Ele sai 
pelo lado esquerdo do palco. Um dos cantores está tocando violão e cantando 
junto com as outras pessoas. 

 
Eles cantam uma ou duas canções: 

 
Cantor 1 

Se nós nos apressarmos, ainda teremos tempo de chegar em casa antes do 
apagar das luzes. 

 
(todos concordam) 

 
Érica 

Certo... Vão indo vocês... Eu irei logo em seguida. 
 

Cantor 2 
Não demore, ou você vai ficar sem gelatina. 

 
Érica 

Está bem. 
 

(o grupo começa a sair cantando) 



 
DICA OPCIONAL: Devido ao longo texto de Érica, pode-se criar uma cena há ½ 
luz, e o texto que segue abaixo, deverá ser gravado por quem for representar a 
personagem Érica, ela poderá caminhar na cena dando a idéia de meditação nos 
seus pensamentos..... 

 
Érica 

Bem... Feliz aniversário, Jesus. Bem... eu... queria lhe agradecer. Este ano que 
passou foi tão maravilhoso. Você me deu tantos presentes. Eu não sei por onde 

começar a agradecer. Eu agradeço por... por... este...  natal... pelo seu 
nascimento... por trazer paz. Por estender esta paz a mim. Quando meu marido 
Michael morreu, eu não tinha nenhuma idéia do que ia fazer da minha vida. Eu 

ficava em casa o dia todo chorando. Eu nem conseguia trabalhar. 
 

(o monólogo de Érica continua enquanto Harrison entra pelo lado esquerdo do 
palco. Ele pára em um canto sombrio e fica escutando o que ela está dizendo.). 

 
Eu não conseguia dormir. Não conseguia comer. Não conseguia sentir nada. 

Estava entorpecida. Isso faz sentido? Às vezes no meio do meu choro eu 
começava a rir e como era patético ficar assentada vestida com um roupão de 
banho velho e chorando. Então eu me sentia tão mal por estar ali rindo daquela 

maneira, que logo começava a chorar novamente. Então eu perdi a casa. 
Senti meu mundo se desmoronando por inteiro.  

Você sabe como é se sentir assim? É como se você tivesse um pedaço de linha 
solta em uma blusa de linha e você puxasse uma ponta desta linha. Então você 
continua puxando até que de repente você tem um suéter sem a manga do lado 

direito. Era assim que eu me sentia. Alguém continuava puxando a linha e eu 
continuava perdendo os braços da minha blusa.  

Era assim que eu estava... Dormindo em meu carro... não tinha trabalho...  
nem casa... nem família... Michael e eu sempre falávamos sobre ter filhos...  

mas nunca tínhamos tempo. Nunca há tempo para muitas coisas. Nunca há tempo 
para dizer “eu te amo”.  Nunca há tempo suficiente por toda a vida. Foi assim que 

eu comecei este ano... sozinha... sem lar... desempregada... sem dinheiro... 
desesperada. Sem nenhuma esperança... Eu sei que não teria sobrevivido mais 

tempo sem você. Eu me lembro bem, foi em 14de janeiro... o dia em que eles 
levaram meu carro por falta de pagamento das prestações.  

Eu não tinha nenhuma idéia do que fazer. Havia gastado meus últimos vinte e 
cinco reais em alguns litros de gasolina e uma xícara de café. Eu havia dirigido 
pela cidade e parei em um pequeno hotel para tomar um banho... eu já havia 

entrado lá furtivamente outras vezes, na esperança de que ninguém percebesse 
minha presença. Enquanto eu estava no quarto, eles levaram meu carro. Eu 

deveria ter previsto isto. Eu não tinha feito nem um pagamento há cerca de oito 
meses.  Apavorada... eu corri até o escritório do hotel e lhes disse que meu carro 

tinha sido roubado. O homem à escrivaninha parecia muito calmo ao dizer: 
“Está gostando do nosso chuveiro?” Eu o encarei por alguns segundos, mas que 

pareceram uma eternidade. Ele disse então, “por que você pensa que aquele 
quarto está sempre destrancado?” Eu me senti extremamente estúpida.  



Este homem sempre soube que eu tinha estado entrando furtivamente naquele 
mesmo quarto já vários dias para tomar banho.  

O que aconteceu em seguida, foi absolutamente inexplicável para mim. Ele me 
entregou várias chaves. Eu perguntei o que significava aquilo?  

Sabe o que ele respondeu?  
“sete e cinqüenta por hora, de terça a sábado, aquele quarto é seu até que você 
possa achar um lugar satisfatório para viver”.Dá para entender isso? Eu havia 

“roubado” o hotel e em troca eles me arrumam um emprego para poder ter 
dinheiro para recuperar o meu carro. 

Eu tinha estado orando. E orei muito. E pedi um sinal... por uma razão... eu pensei 
que o Senhor estivesse me ignorando. O Senhor já notou que as pessoas só 
procuram orar muito quando elas estão em grande dificuldade? Isto deve ser 

frustrante. Bem, agora já se passou quase um ano... eu tenho um apartamento 
pequeno... Eu me casei com Harvey, que é o gerente do hotel... as pessoas 

acham que é muito cedo, mas está tudo dando certo.  
Ele era viúvo. Aparentemente, ele tinha estado orando por um amigo que como 

ele perdeu o melhor amigo dele de câncer um ano antes. Tudo parece ter 
começado a dar certo pela primeira vez em muito tempo. Foi assim que eu soube 
que o Senhor estava colocando sua mão neste assunto. Eu ainda não tenho todas 

as respostas para minhas dúvidas.  
Por que você precisou de Michael em primeiro lugar? Eu gostaria que ele tivesse 

ficado um pouco mais de tempo aqui - mas...o Senhor com certeza tinha um 
propósito em levá-lo... e eu quero lhe agradecer pelo tempo em que estivemos 
juntos aqui nesta terra... Embora eu considere que foi um tempo muito curto. 

Quero também lhe agradecer pelo Harvey... por tê-lo trazido para a minha vida... 
 

(Érica coloca suas duas mãos sobre o estômago, mostrando que está grávida). 
 

Se for um menino, nós o chamaremos de Michael. se for uma menina, ela se 
chamará Charlotte... que era o nome da esposa de Harvey. 

 
E novamente, Deus, obrigada. Eu não teria sobrevivido se não tivesse contado 

com sua ajuda. 
 

(Érica tira mais uma mais uma nota do bolso de sua roupa e coloca na caixa de 
doações). 

 
Com certeza alguém precisa deste dinheiro mais do que eu. 

 
Érica sai de cena, tomando a mesma direção que os cantores. 

(Harrison caminha até o local onde Érica havia estado) 
 

Harrison 
Sete e cinqüenta por hora? Ela teria ganhado muito mais se vendesse àquela 

história para ser roteiro de filme.  
 

(começa a falar com o bebê na manjedoura) 



Tenho certeza que logo acharia um produtor. Você vê como são as pessoas?  
Elas falam com você, como se você estivesse lá. Como se você significasse 

alguma coisa. Você é somente um boneco de plástico, estúpido, uma exibição 
barata. Eu admito que você é um grande marketing. Já pensou, ter todo mundo 

derramando seus corações para uma criança pobre em um celeiro?  
Quem foi que teve a brilhante idéia de colocá-lo em uma manjedoura?  

Vejam só, aqui estou eu, falando com você como se você pudesse me ouvir.  
Você é somente um simples boneco. Um símbolo de uma idéia boa que nunca 

deu fruto. É uma grande humilhação, não é? “Eu não posso lidar com os 
problemas da minha vida, por isso, oro para um bebê, para que ele resolva meus 

problemas, porque eu sou muito covarde para resolvê-los sozinho”. 
Esta foi uma idéia tão boa, que eles instituíram um feriado para esta data.  

Feliz aniversário. 
 

(ele joga a garrafa de bebida na manjedoura e ela fica lá, ao lado do boneco que 
representa o menino Jesus. Harrison sai do palco pelo lado direito). 

 
 

CENA 3 
 

Um homem desmaiou próximo à manjedoura. Ele está usando uma jaqueta com 
capuz, calças jeans velhas e tênis em estado precário. Jacó entra pelo lado direito 

do palco com uma caixa de papelão contendo marmitas.  
Ele está distribuindo comida para pessoas sem-lar, que vivem nas ruas.  

Ele tem ao redor do pescoço alguns cachecóis extras para proteger do frio.  
Ele vê o homem caído próximo à manjedoura e pára. Coloca a caixa no chão 

e caminha até o homem caído. 
 

Jacó 
Ei amigo!  Acorde! Amigo! 

 
Homem 

(embriagado) 
Hum? Eu não fiz nada... Juro que não fui eu. 

 
Jacó 

Você quer um pouco de comida? 
 

Homem 
Eu não tenho dinheiro, mas se você me der algum, posso comprar algo para 

comer. 
 

Jacó 
Você não entendeu, senhor. 

 
Homem 

O que foi?  



 
Jacó 

Eu trouxe um pouco de comida para você. 
 

(O homem se recupera. Então demonstra nervosismo em seu olhar ao perceber 
com quem está falando.). 

 
Homem 

Oh sinto muito. As pessoas não costumam ser agradáveis com gente como eu. 
 
 

Jacó 
Não se preocupe. 

 
(Jacó vai até à caixa e de lá retira um embrulho contendo um sanduíche com 
batatas fritas e uma garrafa de suco. Ele caminha até o homem e lhe entrega 

o alimento. O homem está tentando sair dali correndo. 
 

Jacó 
Você está com frio? 

 
Homem 

Não, parece que estou de férias nas Bahamas. Você deveria tentar dormir ao 
relento, isto sim, é que é sentir frio. 

 
Jacó 

Tome, use isto aqui. 
(Jacó tira um de seus cachecóis extra e dá ao homem.). 

 
Homem 

Você não tem que fazer isso. 
 

Jacó 
Eu sei. Mas já que eu tenho mais de um, não há nenhuma razão para não 

Dar-te um deles. 
(o homem começa a comer o sanduíche) 

 
Jacó 

Desculpe por não ter trazido comida quente... 
 

Homem 
O que importa é que seja comida.  

 
Jacó 

Certo. Um... Eu tenho mais comida para distribuir. Das outras vezes eu distribuí 
presentes para as crianças também. Não há nenhuma razão para que as crianças 

fiquem tristes no natal. Mas... 



 
(Jacó apanha a caixa) 

 
Homem 

Ei! 
 

Jacó 
Sim? 

 
Homem 

Você conhece aquele viaduto que passa sobre a rodovia 23? 
 

 
Jacó 
Sim 

 
Homem 

Há uma mulher que fica lá; ela tem duas crianças - um menino e uma menina. 
Eles dormem em uma cabana de madeira abandonada lá embaixo. Eles gostariam 

de ganhar um pouco desta comida... e aposto que as crianças gostariam um 
brinquedo ou dois... é natal. 

 
Jacó 

A comida eu posso dar... mas as bolsas de brinquedos que comprei esta manhã 
foram roubadas esta tarde. Esses eram os brinquedos que eu ia distribuir... 

 
Homem 

(ficando de pé) 
Escute. Eu sei que você vai ficar... digamos... um pouco surpreso...  

eu achei isto, hoje pela manhã... 
 

(ele caminha até a parte de trás da manjedoura e tira de lá as bolsas que haviam 
sido roubadas de manhã de Jacó) 

 
Jacó 

Onde você as achou? 
 

Homem 
Escute, eu preciso ir. Obrigado pela comida, mas agora tenho pressa. 

 
(o homem sai apressadamente pelo lado esquerdo do palco e deixa o cachecol 

caído no chão. A garrafa com bebida fica dentro da manjedoura). 
 

Jacó 
Feliz natal... 

 



(Jacó pega as bolsas de brinquedos e a caixa de comida, mas não pega o 
cachecol). 

 
Jacó 

Ele voltará para pegar o cachecol. 
 

(Jacó sai do palco pelo lado esquerdo) 
 
 

 
 
 
 
 

CENA 4 
 

O cachecol permanece onde foi deixado. A garrafa ainda está na manjedoura 
próxima ao boneco. O homem sem lar entra pelo lado direito. Ele olha para os 

lados para se certificar de que ninguém está olhando. Ele caminha até o cachecol 
e o pega. 

 
Homem 

Que bom que isto ainda está aqui. 
 

(olha para dentro da manjedoura) 
 

Obrigado senhor Jesus! 
 

(nota a garrafa dentro da manjedoura. Ele vai até lá e a pega). 
Isto é ridículo... algumas pessoas não têm senso de decência. 

 
(Ele atira a garrafa para fora do palco) 

 
Harrison 

(fala do lado de fora do palco) 
Aaai! O que significa isto? 

 
Homem 

É melhor eu sair daqui. 
 

(O homem sem lar corre para fora do palco pelo lado direito. Quando ele sai, entra 
Harrison segurando a garrafa e esfregando a cabeça). 

 
Harrison 

É a primeira vez na minha vida que eu vejo chover garrafas... 
 

(balança a garrafa) 



Está vazia... 
 

(Ele vai até a manjedoura, ficando de frente para ela). 
 

Eu acho que você tem algo a ver com isto. Qual é o problema, Jesus?  
Você não aprova o uso do álcool? Bem, então eu pequei muito esta noite...  

Deixe-me contar-lhe. Eu odeio esta época do ano, odeio mesmo. E você quer 
saber por que eu a odeio? Eu a odeio porque você deu falsa esperança às 

pessoas. As pessoas pensam que tudo está bem nesta época do ano e gastam 
todo o seu dinheiro extra comprando presentes para pessoas que não dão nem 
um níquel a eles em agradecimento. Eu odeio esta época do ano porque ela faz 
as pessoas lembrarem o quanto elas são solitárias. Isto as faz lembrar o quanto 
elas perderam nos últimos doze meses. As pessoas fazem tantas dívidas que 
muitas declaram falência em abril. Mas você quer saber porque eu realmente 

odeio o natal? Você quer saber Jesus? Eu odeio o natal principalmente porque ele 
celebra o seu nascimento. Você não fez nada por mim. Eu orei, orei, e o que foi 
que eu consegui? Nada!  Por favor, Deus, sare a minha filha – ela não merece 

isto. Por favor, alivie a dor dela... e você não respondeu. Não, espere! Você 
respondeu. Você a matou! Você levou o meu bebê. Eu procurei pelo seu socorro. 

Eu fui até você esperançoso e não consegui nada. Mesmo assim fui à igreja. 
Escutei todo aquele discurso sobre como Deus tinha um propósito para ela e 

como eu deveria ser agradecido pelo tempo que ela passou comigo.  
Minha esposa e eu paramos de conversar. Nós parecíamos não ter nada a dizer 

um ao outro. E quando nós nos falávamos, era para gritar um com o outro.   
Nós não tivemos uma conversa civilizada desde março. Ontem quando cheguei 

em casa após o trabalho, encontrei o apartamento vazio. Ela levou tudo.  
Exceto o telefone e a secretária eletrônica. Ela nem mesmo me escreveu uma 

palavra dizendo adeus.  Ela mandou o advogado me procurar esta manhã com os 
papéis de divórcio. Eu perdi toda a minha família em poucos meses e mesmo 

assim devo celebrar o seu nascimento? Que tipo de Deus você é? 
 

(Harrison começa a chorar) 
 

Eu não merecia isto. Eu gastei toda a minha vida orando para você. Acreditando 
que você se importava comigo. E quanto a mim, Deus? 

 
(ele atira a garrafa de volta para a manjedoura) 

 
EU QUERO A MINHA VIDA DE VOLTA! EU NÃO MERECIA ISTO. 

 
(no seu momento de raiva, ele empurra a figura de Maria, que cai ao chão). 

 
EU DEI TUDO DE MIM E NÃO OBTIVE NADA EM RETORNO!  

VOCÊ ESTÁ ME ESCUTANDO? NADA! 
 

(ele empurra a figura de José que também cai ao chão. Em seguida olha para o 
menino Jesus). 



 
E você! Você não fez nada a não ser me causar dor e miséria. Eu coloquei minha 
fé em você! Eu coloquei minha confiança em você. Você disse que seria minha 

força e meu refúgio! Na verdade, você não foi nada para mim. Você não sabe nem 
o meu nome. Sabe por acaso o número de fios de cabelo na minha cabeça?  

Não sabe! Você não me conhece! 
 

(ele pega o bebê pelo braço e o segura raivosamente. Ele o sacode) 
 

Que tipo de criança é você? Você é aquela criança que dormia nos braços de 
Maria? Aquela criança era uma fraude! Aquela criança nunca existiu!  

Não da maneira que todos querem acreditar. Eu precisei de apoio. Eu precisei de 
alguém com quem conversar. Você não estava disponível para nenhuma destas 

coisas. E eu o odeio! 
 

(ele levanta o bebê acima da sua cabeça como se fosse atirá-lo longe) 
 

Eu o odeio! Eu o odeio! 
 

(Ele começa a soluçar e cai de joelhos) 
 

Desculpe. 
 

(ele pega o bebê nos braços com mais cuidado, como se ele fosse real). 
 

Desculpe. Eu estou me sentindo perdido. Bom Deus me perdoe. Eu não posso 
continuar com este sentimento. Não posso. Por favor, Deus, dá-me força.  

Eu não sei mais o que fazer. 
 

(ele soluça com o bebê em seus braços) 
 

Desculpe. Desculpe. 
 

(ele continua a repetir “Desculpe...”). 
 

O homem sem lar entra no palco pelo lado direito. Ele vê Harrison no chão. 
 

Homem 
Senhor? Você está se sentindo bem? 

 
Harrison 

Desculpe... 
 

Homem 
Senhor? Está tudo bem? 

 
Harrison 



(recompondo-se) 
Acho que sim... 

 
(ele se coloca de pé e deixa o boneco no chão) 

 
Homem 

Eles machucaram a você também? 
 

Harrison 
Quem? 

 
Homem 

Quem quer que tenha inventado o natal. Eles o machucaram, também? 
 

Harrison 
(ele enxuga os olhos e se coloca de pé) 

 
Não, ninguém me machucou. Eu mesmo me machuquei. 

 
Homem 

Você tem certeza de que está bem? 
 

Harrison 
Sim. Penso que sim. Por favor, ajude-me a arrumar toda esta bagunça. 

 
(eles caminham até a cena de natal e cada um pega uma das figuras que haviam 

sido jogadas ao chão. Harrison coloca o menino Jesus de volta à manjedoura. 
Eles terminam de limpar a sujeira que Harrison havia feito em seu momento de 

raiva). 
 

Homem 
Sabe, eu acho muito engraçado... 

 
Harrison 
O quê? 

 
Homem 

O natal. Tantas pessoas estão feridas... machucadas... sangrando... e morrendo. 
Em seus corações e almas elas estão morrendo. E elas escondem isto atrás de 

uma risada de “ho-ho-ho” do papai noel. 
 

Harrison 
Se você soubesse... 

 
Homem 

Eu sei mais do que você pensa... 
 



Harrison 
Posso imaginar. 

 
Homem 

As pessoas mascaram suas emoções, tentando esconder o que elas estão 
realmente sentindo. 

 
Harrison 

Escondem-se atrás de sorrisos falsos. 
 

(ele tenta sorrir) 
 

Homem 
Isto depende para quem você está olhando. 

 
Harrison 

Ou como você olha para as pessoas. 
 

Homem 
Eu gostaria que todos pudessem aprender isto. 

 
Harrison 

Infelizmente...  nem todos aprendem as coisas tão facilmente. 
 

Homem 
Bem, estamos na época do ano em que acontecem os milagres, não é mesmo? 

 
Harrison 

Se você diz que é assim... 
 

Homem 
É natal. 

 
Harrison 

O que é o natal? 
 

Homem 
Bom, se eu tiver que explicar o sentido para você... 

 
Harrison 

Não precisa. O natal é o nascimento de Cristo. Só isto. Nada mais. Um bebê 
nasceu... isto acontece todos os dias. 

 
Homem 

É mais do que isto. Envolve renovo e esperança... mas algumas vezes isto é muito 
difícil de se ver. 

 



(Harrison pega o boneco que representa o menino Jesus e o coloca na 
manjedoura. Por um momento, ele fica lá de pé olhando para ele). 

 
Homem 

Mas isto é somente um boneco. 
 

Harrison 
Você acha que há algo mais além disto? 

 
Homem 

Não, isto é somente um boneco. A coisa real está aqui. 
(ele aponta para o seu coração) 

 
Harrison 

Mas, como você sabe? Sem ofensa, mas você mora na rua. 
 

Homem 
E daí? 

 
Harrison 

Como posso acreditar em alguém que permite que você falhe e deixa você sofrer  
indignação em sua vida diária? 

 
Homem 

Isto se chama fé. 
 

Harrison 
Eu não tenho mais fé. 

 
Homem 

Não acredito nisto. 
 

Harrison 
Porque eu deveria ter fé? 

 
Homem 

Se eu não tivesse fé, encarar o futuro teria sido impossível. Mas eu sei em meu 
coração que estou aqui por uma razão. Eu permaneço obediente e com fé, e sei 

que um dia eu serei recompensado. 
 

Harrison 
Eu gostaria de possuir este tipo de fé. 

 
Homem 

Você terá. Eu creio nisto. 
 

Harrison 



Fico feliz por alguém crer nisto. 
 

(Harrison olha ao seu redor e ao ver que tudo está arrumado diz...) 
Eu preciso ir para casa agora... 

 
Homem 

Seja grato por ter uma casa para onde pode ir. Nem todos são tão abençoados 
desta maneira. 

 
Harrison 

Sim. Bem, isto é um motivo pelo qual devo ser agradecido. Boa noite... 
 

Homem 
Boa noite. 

 
Harrison 

E... Feliz Natal. 
 

Homem 
Feliz Natal. 

 
(Harrison sai do palco pelo lado esquerdo. O homem sem lar fica lá sozinho por 

um momento) 
 

Homem 
(falando com o menino Jesus) 

Eu não sei se deveria ter interferido na vida dele... mas eu escutei tudo o que ele 
disse. 

 
(O homem sem lar sai do palco pelo lado direito. Quando ele dá alguns passos, 

Harrison entra novamente pelo lado esquerdo) 
 

Harrison 
Hei! Você! Moço! 

 
( o homem sem lar vira-se para ele) 

 
Sim, você. Desculpe, mas eu não perguntei o seu nome. 

 
Homem 

Já faz tanto tempo que ninguém me pergunta isto, que eu quase havia me 
esquecido de que tenho um nome... É Christian. 

 
Harrison 

Prazer em conhecê-lo, Christian. 
 

(eles vão um em direção ao outro e apertam as mãos) 



 
Homem 

O prazer é meu. 
 

Harrison 
O meu nome é Harrison. 

 
Homem  

Prazer em conhecê-lo também, Harrison. 
 
 

Harrison 
Bem... eu sei que acabamos de nos conhecer, mas... eu não tenho muito para 

repartir, mas gostaria que você viesse à minha casa e fizesse uma refeição 
comigo... talvez tomar um banho. Eu não tenho muito, mas estou querendo 

repartir. 
 

Homem 
Obrigado, mas não gostaria de causar-lhe problemas. 

 
Harrison 

Não seria nenhum problema. Considere isto como um presente de natal. 
 

Homem 
Desculpe, mas eu não tenho um presente para você. 

 
Harrison 

Você já me deu um... 
 

Homem 
Está bem. 

 
(o homem se vira para a manjedoura e sussurra “Obrigado.”). 

 
(ambos saem pelo lado esquerdo do palco) 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 


