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UMA FÉ PRÁTICA – Tomé um dos doze 
 

TEATRO EVANGÉLICO (A arte Teatral a Serviço do Mestre) 

PEÇA IDEAL PARA: 
CULTO JOVEM 
CULTO DOMINICAL 
RETIRO 
CONGRESSOS 
OUTROS 
 
TEMPO: 59 (depois de Cristo) 
LOCAL: Galiléia 
 
SINOPSE 
PRISCA TEM UM PROBLEMA. ELA ESTÁ TENDO QUE DEFENDER SEU AVÔ 
TOMÉ CONTRA AS ACUSAÇÕES DOS OUTROS, QUE O APELIDARAM DE 
“TOMAS DUVIDOSO.” 
 
MAS SUA AVÓ SARA, ESPOSA DO ÚLTIMO APÓSTOLO, SABE QUE JESUS 
CHAMOU SERES HUMANOS PARA SEREM DISCÍPULOS – NÃO 
MARIONETES SEM RACIOCÍNIO. JESUS QUERIA SEGUIDORES QUE 
FOSSEM REAIS. E ELE AINDA QUER. 
 
PERSONAGENS 
SARA = ESPOSA DE TOMÉ, 74 ANOS. 
PRISCA = NETA DE TOMÉ E SARA. 
OBSERVAÇÃO = O PAPEL DE NETA DE SARA TAMBÉM PODE SER 
OCUPADO POR UM MENINO; NESTE CASO TROQUE O NOME PARA MICAL. 
 
TEMAS 
“A PRIMEIRA LIÇÃO É QUE DEUS DEU A CADA PESSOA UMA MENTE 
PRÓPRIA. NOSSO PAI DO CÉU NÃO ESTÁ INTERESSADO NA ORAÇÃO 
CEGA E CULTO VAZIO DE MARIONETES. ELE QUER QUE TODOS TENHAM 
LIVRE ESCOLHA – QUE DESEJEM UM RELACIONAMENTO COM ELE”. 
 
A SEGUNDA LIÇÃO É UM RESULTADO DA PRIMEIRA: DESDE QUE A CADA 
PESSOA FOI DADA A LIBERDADE DE FAZER SUA PRÓPRIA ESCOLHA, 
ENTÃO NEM TODOS TERÃO A MESMA FÉ. 
 
TOMÉ TEVE UMA FÉ MAIS PRÁTICA, E SEU QUESTIONAMENTO – SUAS 
DÚVIDAS – O LEVARAM A UMA FÉ MAIS PROFUNDA E VIBRANTE DO QUE A 
QUE ELE POSSUÍA ANTERIORMENTE. 
 
 



Entra Sara, esposa de Tomé, o último apóstolo. Ela está com 74 anos de idade. 
Quando ela chega ao centro do palco, sua neta, Prisca, entra ruidosamente. Sara 
vira-se para Prisca fazendo-a parar com suas palavras. 
 
 

 
Sara 

(com um suspiro) 
O que foi que você fez, Prisca? 

 
Prisca 

(defensivamente) 
Eu não fiz nada. Foram as outras crianças que fizeram. Foram eles que 

começaram. 
 

Sara 
(examinando a neta) 

Hummmm... Não está com o olho roxo. Não tem sangue no nariz. Deve Ter sido 
uma batalha de palavras. 

 
Prisca 

Eles disseram algumas coisas ruins – coisas ruins sobre o vovô. E eu o estava 
defendendo. 

 
Sara 

Oh, agora entendo. E o que é que eles estavam dizendo sobre o vovô Tomé? 
 

Prisca 
(com relutância) 

Eles, eles o chamaram de Tomé “sem fé”, e que ele não merecia ter sido um 
discípulo do nosso Senhor porque ele não acreditou quando todos os outros 

acreditaram. 
 

Sara 
Oh, realmente. (pausa) Diga-me, Prisca, você se lembra da história de Jonas, o 

profeta de Nínive, que foi engolido por um grande peixe? 
 

Prisca 
É claro que sim. 

 
Sara 

Quando você ouve aquela história talvez exista uma pequena parte dentro de você 
que não acredita que aquele peixe poderia realmente ter engolido um homem – e 

depois que este homem tenha realmente sobrevivido no estômago do peixe? 
 

Prisca 
(com surpresa) 



Eu pensei que isto fosse somente uma história. 
 

Sara 
Pela palavra de Deus, isto é verdade. (pausa) Agora, vamos supor que você tenha 
ido visitar seus parentes por uns dias, e quando você voltou disseram a você que 

a sua avó havia morrido enquanto você estava fora. 
 

Prisca 
Oh não, vovó! 

 
Sara 

Criança, isto é somente uma história. (pausa) Escute cuidadosamente. A mesma 
pessoa que te disse que eu havia morrido, conta para você que três dias depois 

eles abriram minha tumba e eu estava viva e andando novamente tão livre quanto 
antes. (pausa) Agora, o que é que você diria sobre isto? 

 
Prisca 

Eu diria que esta pessoa escorregou e bateu com a cabeça em uma rocha. 
 

Sara 
Você disse bem. Mesmo que a pessoa que te desse esta notícia tivesse sempre 
dito a verdade antes – mesmo que outras pessoas confirmassem esta história – 

você teria dificuldade em acreditar, não teria? 
 

Prisca 
Creio que teria. 

 
Sara 

(timidamente) 
Talvez até pudéssemos chamá-la de Prisca “sem fé”. 

 
Prisca 

Mas vovó... 
 

Sara 
O seu avô foi um bom homem, e Jesus o amava – assim como Ele amava todos 
os Seus discípulos. Mas o meu marido passou três longos anos andando com 

Jesus. E durante três anos ele sempre viu Jesus como um homem – um homem 
bastante inteligente, e amável. Foi difícil para Tomé entender que Jesus era Deus 

em carne. (pausa) Assim como talvez você tenha tido as mesmas dúvidas. 
 

Prisca 
(depois de pensar por um momento) 

Mas Jesus disse a eles o que aconteceria, e mesmo assim ele duvidou. 
 

Sara 



Isto é verdade. E isto foi suficiente para alguns. Mas Tomé trouxe sua humanidade 
um pouco mais para perto da superfície do que os outros. (pausa; pensando no 

passado) talvez seja por isto que eu o amava tanto. (pausa) Existem duas coisas 
que você precisa lembrar. 

E se você o fizer, estas lições o ajudarão para o resto de sua vida. Elas o ajudarão 
a servir o seu Deus e viver com os seus companheiros/amigos. (pausa) A primeira 

lição é que Deus deu a cada pessoa uma mente própria. Nosso pai celeste não 
está interessado na oração cega e no louvor vazio de marionetes. Ele quer que 

todos escolham, que...  Desejem um relacionamento com Ele. E a segunda lição é 
um resultado da primeira: desde que a cada pessoa foi dada a liberdade de 

escolher, então nem todas as pessoas terão o mesmo tipo de fé. Tomé tinha uma 
fé mais prática, e o seu questionamento – suas dúvidas, levaram-no a uma fé mais 

profunda e vibrante do que a fé que ele tinha antes. E ele serviu ao seu Deus 
alegremente para o resto da sua vida. 

 
Prisca 

(seriamente) 
Jesus deve ter ficado desapontado com vovô. 

 
Sara 

Talvez Ele tenha ficado desapontado. Mas Ele não o amou menos por causa da 
sua mente questionadora. No final ele demonstrou compaixão – até para com 

Tomé. Jesus veio até ele e ofereceu como prova Suas mãos e o Seu lado, 
machucados na cruz. 

 
Prisca 

E isto foi suficiente para vovô? 
 

Sara 
Ele não necessitava disto como uma prova. Tão logo ele viu Jesus face a face, ele 
sabia que Ele realmente era Jesus. Exatamente lá sua fé floresceu, e ele chorou, 

“Meu Senhor e meu Deus!” 
 

Prisca 
(alegremente) 

Esta é uma boa história, vovó! (pausa) E ela é realmente verdadeira? 
 

Sara 
(enquanto elas saem) 

Realmente verdadeira. Agora, vamos ver aquelas outras crianças. Você poderá 
contar a elas que tipo de homem o seu avô realmente era. 
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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. 
 
 

 


