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 CENÁRIO.  Atualmente, a falta de uma representação mínima do cenário de uma 
história prejudicaria sua representação no palco a ponto de anular completamente o 
efeito educativo almejado. Isto porque a falta do cenário, que foi habitual para os antigos, 
hoje causaria estranheza e rejeição. O ideal está em ter um cenário simples, mas com o 
indispensável para estimular a imaginação do espectador; e evitar tanto aquele cuja 
riqueza elaborada é cansativa, como também não ter cenário algum. Apesar de que a 
expressão CENÁRIO reúne tudo que diz respeito à ambientação de uma peça, inclusive 
os efeitos cênicos obtidos com a utilização de sons naturais, de música, iluminação, etc., 
a palavra, no seu uso mais comum, refere-se à imitação, no palco, de ambientes internos 
como salas de estar, escritório, etc., ou externos como rua, jardim, campos, e outros 
onde tem lugar a ação. Tais imitações são obtidas com a utilização de painéis pintados, 
estruturas sólidas em madeira, móveis e objetos reais ou fabricados pelos técnicos da 
cenografia. É importante o cenógrafo documentar o seu trabalho fotografando os 
cenários que montou. Poderá acrescentar uma descrição do cenário, materiais utilizados, 
etc. mediante a inserção de  metatados nos arquivos das fotos digitais. 
 
Simplicidade.  
 
Esta é uma qualidade a que o teatro nas igrejas precisa recorrer em razão da limitação 
de recursos tanto financeiros como técnicos. O cenário de um escritório pode ser criado 
utilizando-se apenas uma escrivaninha e um par de cadeiras, e o grau de detalhamento 
aumentar com o acréscimo de estantes de livros, sofás, lâmpada de mesa, tapete, 
telefone e fax, luminárias, cortinas nas janelas, etc. O grande detalhamento tem seus 
problemas. Por exemplo, onde colocar todo o material de um cenário quando, na 
passagem de um ato para outro, o cenário tem que ser mudado?  Quanto tempo será 
gasto nessa mudança, principalmente quando objetos muito pesados forem utilizados? 
A mudança de cenário precisa ser rápida e é necessário ter um time de jovens treinados 
para a operação de desmontar e remontar cenários com rapidez, sem fazer ruídos e sem 
provocar acidentes. Este é um argumento em favor da simplicidade, pelo menos quando 
o espetáculo não é conduzido em um grande teatro. 
Na montagem de uma peça, os gastos com o cenário estão relacionados à diversidade 
de ambientes e ao grau de detalhamento da figuração. Porém, não é uma boa ideia 
aproveitar, por motivo de economia, peças de um ambiente em outro ambiente, pois os 
espectadores as identificarão e isto chamará sua atenção, desviando-a da apresentação. 
O elemento básico dos cenários mais baratos e fáceis de serem mudados e guardados 
são os painéis de lonas pintadas esticadas em um bastidor de madeira. Há dois tipos de 
painéis. Um que é duplo e pode se sustentar se aberto com 90 graus, e o painel inteiriço, 
que precisa ser fixado a algum ponto para ficar em posição. Podem ser usadas também 
placas leves (eucatex, isopor, compensado fino, etc.), reforçadas com uma esquadria de 
ripas grossas, cuja solidez permite a instalação de portas e janelas verdadeiras. A pintura 
de um painel deve mostrar a perspectiva mais conveniente em relação á plateia. 
Cenários externos como jardins, bosques, campo aberto, ou uma rua podem ser pintados 



em um painel maior ou em uma lona suspensa e bem esticada. 
Com a utilização de papelão podem ser improvisadas os abajures, rádios antigos, 
oratórios, quadros pendurados na parede ou em um painel, colunas, etc. Uma viga pode 
ser imitada com papelão dobrado na forma própria, riscado com lápis-cera marrom para 
imitar as fibras da madeira, e pintado com verniz. Papel machê pintado de cinza pode ser 
modelado para imitar rochas e vasos de plantas artificiais.    
É necessário manter à mão uma reserva dos materiais mais empregados nas 
montagens: grampos, pregos, tinta spray, etc..para que o trabalho de montagem possa 
ser feito sem o risco de atraso, tanto na fase de criação e fabricação dos objetos, como 
nas remontagens entre um ato e outro, no decorrer da representação. 
 
Riscos.  
 
A peça nas igrejas utiliza voluntários por não dispor de profissionais na montagem de 
cenários representa um risco considerável, portanto todo cuidado é pouco. O uso de 
serras elétricas, grampeadores potentes, furadeiras, e outras ferramentas na preparação 
de painéis requer algum treino prévio quanto ao manuseio correto e seguro. 
 

Iluminação no Teatro. 
 
A iluminação também requer cuidado. Os fios do edifício esquentam e podem provocar 
um incêndio. Por esta razão o Diretor de Teatro deve solicitar a opinião de um eletricista 
experiente quando desejar acrescentar algum tipo de iluminação à cena. Todo risco de 
fogo deve ser evitado: fogos de artifício, velas acesas, etc. Qualquer estrutura em que um 

personagem deva sentar-se ou caminhar sobre ela precisa ser firme o bastante para que não desabe 

e fira as pessoas. 
 
 
O iluminador. 
 

Será necessário designar um iluminador para operar a iluminação durante o espetáculo, 
ainda que seja usada apenas a luz do dia ou a luz do local da encenação. Isto porque, 
ainda que não haja luminárias especiais para controlar, pode ser alcançado algum efeito 
apagando-se alguma luz, usando-se um espelho, ou abrindo-se e fechando-se alguma 
janela. 
É necessário muito cuidado! A iluminação sempre foi responsável por muitos acidentes e 
desastres no teatro. Por isso chamo a atenção para os perigos com apetrechos de 
iluminação por causa de choques elétricos, queda de dispositivos por estarem mal 
fixados, curtos-circuitos que podem provocar incêndio, e acidentes com a mesa do 
operador, quando frágil e precária.  
O passo inicial do iluminador  para criar o plano de iluminação é saber o tema do 
espetáculo que será iluminado e, o local em que ele será realizado.  
Quanto ao tema, a iluminação terá que engrandecer, com os efeitos da luz, o figurino, a 
cenografia, a música, o trabalho do ator, e a coreografia que houver.  
Quanto ao espaço em que irá trabalhar, deve estudá-lo sob todos os aspectos que 
possam afetar a iluminação, inclusive quais recursos tem disponíveis para a montagem 
de luz e que material terá que providenciar.  
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: 

- Mega empresário, dono de grande riqueza patrimonial e financeira. 

 – temente a Deus e secretária do Todo Poderoso. 

– temente a Deus ainda jovem, mãe de Aninha. 

– pai da mentira. 

 – servo do pai da mentira. 

– jovem envolvida com a palavra de Deus.      

 – jovem envolvida com o modismo.   

 – guardiã do Livro da Verdade. 

– condutores das almas salvas 

– condutores das almas perdidas  

– Representa Cristo. 

ÉPOCA: primeira metade do século XXI; LUGAR DO DRAMA:  

Amazonas – Brasil. 

 

PRIMEIRO ATO 

Cenário onde se desenvolverá o drama. No Lado Esquerdo: Pequeno 
Corredor por onde entram e saem as personagens, é um ambiente com 
fundo preto contendo inúmeras chamas de fogo , representando o lugar da 
perdição eterna. Neste local estão os anjos caídos e o falso mestre. No 
Centro: Parte Superior: representação gráfica de imagens das falas  de 



algumas personagens. Parte Inferior: lado esquerdo –  Porta Larga 
(caminho da perdição) . Lado Direito –  Porta Estreita  (caminho da 
salvação). Lado Direito do Cenário: ambiente com cor celest ial,  
representando o Paraíso, onde estão: Deus, os anjos celestiais e os salvos 
em Cristo. Logo após, um Pequeno Corredor por onde entram e saem as 
personagens. Ambiente lado esquerdo pouca luz. Ambiente, lado direito 
sempre i luminado.  

 

CENA I 

(O Todo Poderoso e Ana, sua secretaria, recém-contratada) 

O Todo Poderoso, está recostado na sua cadeira reclinável, lendo  um l ivro, 
esperando por sua nova secretária. Quando ela chega iniciasse um diálogo:  

TODO PODEROSO: 

Meus parabéns senhorita Ana, dentre todas as candidatas que se submeteram aos testes 
para ser a minha secretária particular, você foi a única que logrou êxito. Eu vejo aqui em 
seu curriculum que a senhorita possui Pós-Graduação em Secretariado, além de falar e 
escrever fluentemente o inglês e o espanhol. Eu também observo que a senhorita é 
evangélica. Eu espero que isso não venha atrapalhar a sua vida profissional aqui na 
minha empresa. Muitos empregados foram despedidos porque tentaram pregar o 
evangelho aqui na empresa, inclusive para mim. Com todo respeito, como pode você 
com tanta cultura ainda acredita em uma crença ultrapassada! Observe o meu exemplo 
nunca acreditei em nada disso, mas sou um homem bilionário e bem sucedido na vida, 
nunca precisei fazer oração a nenhum deus, tudo que possuo é fruto do meu trabalho. E 
tem mais, quando estou viajando, e abro a janela do meu jato e olho para o mundo, por 
onde passo, eu só vejo miséria, guerra, fome, doença. Ai, eu me pergunto; a onde esta 
este Deus tão amoroso?  Por que Ele não age e acaba com tudo isso? Ele não é 
poderoso? Eu acredito que “a vida é uma verdadeira luta que aos fracos abate e aos 
fortes só tem a exaltar”, apenas os fortes sobrevivem, obtém sucesso. Veja o tamanho do 
meu parque industrial, veja a casa onde moro aqui no Brasil, veja o meu belo iate, isso 
prova que eu sou um homem forte, bem sucedido. Aqui na minha empresa, e como 
minha secretaria particular, eu preciso que a senhorita organize a minha agente para que 
eu nunca me atrase nos meus compromissos, eu trabalho 16 horas por dia, tempo para 
mim é dinheiro. Agora mesmo estou viajando para os Estados Unidos, onde tenho 
reunião de negócios, não posso chegar atrasado, o meu jato particular já está me 
esperando com o piloto e os meus funcionários de bordo, veja. 
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SENHORITA ANA:  

[Surpresa e nervosa: Procura tranquilizar o seu patrão] 

Em uma breve fala, ela procura tranquilizar o seu patrão dizendo que a sua vida religiosa 
não interfere em sua vida profissional e que ela irá se esforçar o máximo para deixa-lo 
satisfeito com o seu trabalho.  

O TODO PODEROSO: 

Em seguida se despede e sai para o seu jato particular que, por conseguinte, levanta voo 
com destino a New York. 

Ao termino do expediente, Ana sai da empresa e ao chegar a sua casa entra na sala. 
Olá, mãe. 

DONA AMADA: 

[Levanta-se do sofá, tem numa das mãos o l ivro que l ia  (a Bíblia Sagrada ). 
Surpresa:  O que aconteceu minha filha? Você nunca volta do trabalho tão tarde!] 

ANINHA: 

[Mantem-se afastada da mãe, a poucos passos da porta ].  

Mãe, na volta  passei na Igreja para agradecer a Deus pelo meu novo emprego. Eu 
também precisava refletir... Mas não adiantou muito. Meus problemas são de fato 
problemas! Por que minha filha? Indagou DONA AMADA 

ANINHA:  

Mãe; o meu novo patrão é um homem bilionário, mas completamente ateu, orgulha-se de 
tudo que possui, afirmando ser fruto apenas do seu trabalho e que nunca dependeu de 
Deus para nada. Ele afirma que se Deus existe por que Ele não resolve todos os 
problemas da humanidade, afinal de contas, quando ele viaja e abre a janela de seu jato, 
ele só ver miséria, guerra, fome, doença. Ai, ele pergunta: Onde está este Deus que não 
faz nada?  
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DONA AMADA 

[Volta-se e abre o l ivro que estava lendo (a Bíbl ia Sagrada); dir ige-se com 
segurança a Ana dizendo-lhe: ]  

Minha filha, Jesus Cristo nos ensina que não adianta ganhar o mundo e perder a vida; 
não adianta acumular tesouros aqui na terra onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas, é 
importante acumular tesouro no reino dos céus, pois lá o ladrão não rouba nem a traça 
corrói e afirma: a onde estiver a sua riqueza lá estará o seu coração. A Bíblia também 
conta a historia de um homem semelhante a esse seu patrão. Ele se enaltecia de seus 
celeiros grandes, cheios de grãos, e que poderia dormir tranquilo, só que ele não sabia 
que a sua vida estava sendo requisitada. Quando ele fala dos problemas do mundo, ele 
precisa saber que Deus não criou o mundo do jeito que está. Este mundo ficou assim 
depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e com eles o pecado entrou no mundo e 
causou todo esse estrago. Portanto, minha filha, a natureza humana é pecaminosa, o ser 
humano está inclinado a praticar o mal. O ser humano se tornou avarento, orgulhoso, 
dono de si mesmo, mais voltado para as coisas do mundo do que para as coisas de 
Deus. O pecado conspira contra a santidade de Deus, e quem pecar esse certamente 
morrerá. Mas, Deus pela sua infinita misericórdia elaborou um plano para salvar a 
humanidade, e este plano através de seu filho amado, Jesus Cristo, já esta em execução. 
Assim, Deus tem retardado o juízo final para que muitos sejam salvos e passem a viver 
uma vida de felicidade na eternidade junto com Cristo e livres de todos esses problemas 
que ele descreve. Na eternidade, onde não haverá mais nenhuma espécie de sofrimento, 
todo lágrima será enxugada. O profeta Isaias profetizou isso no Capitulo 61 versículos1 e 
2: Veja que maravilha:  

1. O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar 
boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;   

 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar 
todos os tristes:
Grande parte dessa profecia já se cumpriu em Jesus Cristo que a confirmou em Lucas 
4:18. Só que Ele a leu até apregoar o ano aceitável do Senhor, ai Ele fechou as 

escrituras e foi se sentar, porque “ ainda irá se cumprir. 
Então, Deus está retardando o julgamento desse mundo para que muitas pessoas sejam 
alcançadas pela sua graça. E enquanto não ocorrer o juízo de Deus sobre a humanidade 
perdida, e a restauração dessa terra, sempre haverá desigualdade social, miséria, 
doença, sofrimento. Portanto minha filha, todos nós temos o nosso quinhão de 
sofrimento, não se impressione com a riqueza de ninguém. Deus dá o frio conforme o 
cobertor. Junto com a riqueza material também vem muitos problemas, o pacote é 
completo, e quanto maior for a riqueza material, com o coração longe de Deus, maiores 
serão as dificuldades para enfrentar as aflições. Minha filha, o seu patrão peca por falta 
de conhecimento, ele ainda não foi alcançado pela misericordiosa graça de nosso Deus. 
Ele prometeu que quando for exercer o juízo final, irá remover os seus aqui da terra. Isto 
está em: 
 



1 Coríntios 15:52,  
 
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; 
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e 
nós seremos transformados.  
 
Tambem em: 
 
1 Tessalonicenses 4:16 e 17 
  
Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de 
Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro.  
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles 
nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim 
estaremos com o Senhor para sempre.  
 
Que promessa maravilhosa minha filha. 

 

* 

(Muda a Cena devido à entrada de outras  personagens) 
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CENA II 

(O Iludido, A firme na Fé, A Aparência) 

 

  

O ILUDIDO: 

[Parado à entrada da Igreja, um grupo de jovens conversam discretamente. 
Quando duas jovens, a Firme na Fé e a Aparência, estão caminhando em 
direção à porta principal da Igreja, um dos jovens que estavam 
conversando, o Iludido, dirige-se a elas e começa um diálogo: ]  

  

ILUDIDO: 

[Num ímpeto: ]  

 Olá princesas, a onde vocês vão tão apressadas desse jeito? 

FIRME NA FÉ: 

Estamos indo à Escola Dominical estudar a palavra de Deus. Você bem que poderia 
abandonar essa sua vida e seguir os caminhos do Senhor em quanto ha tempo. 

ILUDIDO: 

Eu só chamei a atenção das princesas porque hoje é o meu aniversário e estou 
convidando-as para um churrasco que vai ter em minha casa. O sol está tão lindo, vocês 
podem até tomar banho de piscina. Vai ser maior curtição, vocês são jovens, bonitas 
precisam aproveitar a vida, esqueçam esse negócio de escola dominical, isso é coisa pra 
ocupar tempo de velho, vão no próximo domingo. Eu também vou distribuir aos amigos e 
amigas vários ipodes, iphones, tablets todos de última geração. O meu presente é a 
presença de vocês. Vejam quantas pessoas já estão em minha casa. 
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FIRME NA FÉ: 

[responde com firmeza] 

Iludido, apesar de morarmos no mesmo bairro, nós não participamos das tuas festinhas, 
o nosso caminho é outro. Vamos Aparência, não dá ouvidos ao que ele fala porque nada 
se aproveita. 

APARÊNCIA: 

[responde com indecisão] 

 
Vai andando que eu já vou. Firme na Fé sai andando, enquanto que Aparência, que 
gosto do modismo, vive adorando os objetos nas vitrines das lojas nos shopps, mostra-se 
interessada pelos presentes que o Iludido irá distribuir na sua festa de aniversário, 
indagando: 
Iludido, essa distribuição de ipodes, ifones, tablets é verdade ou você está apenas 
zuando com a minha cara. Não estou zuando não é pura verdade. Aí ele abre uma bolsa 
e retira um presente, aqui está o seu iphone, é seu, pode ficar. Aparência que nunca teve 
um iphone fica completamente feliz e aceita o convite do Iludido para ir comemorar na 
casa dele o seu aniversário, esquecendo-se da Escola dominical. Após horas de muitas 
comidas e bebedeiras, Iludido reúne alguns de seus amigos e amigas, dentre as quais 
está Aparência, e começam uma brincadeira chamada de “Em busca da Felicidade”. Esta 
brincadeira consiste basicamente na pessoa falar de um desejo e este será realizado 
assim que a pessoa cheirar uma substancia chamada de “O Elixir da Felicidade”. Este 
elixir, quem o cheirar irá ser conduzido a um local repleto de felicidade, onde todos os 
seus desejos serão realizados. Todos que participaram da brincadeira, inclusive 
Aparência, após várias inalações da substância, entram em overdose e acabam 
falecendo. Em seguida eles acordam em um lugar estranho onde existe um anjo com o 
Livro da Vida na mão e o polegar esquerdo voltado para baixo indicando que o nome 
deles não está registrado nesse livro, e imediatamente eles são conduzidos por Anjos 
Caídos ao lugar de tormenta Eterna. 

  

ILUDIDO: 

[Embaraçado, foge do local ]  

 A campainha da porta de entrada toca. I ludido  aproveita o momento em 
que as atenções estão voltadas para  a porta e escapa pelo corredor . Sujou, 
eu tenho que vazar daqui. E sai correndo.  

  

* 

 



 

CENA III 

[O retorno do todo Poderoso] 

(Ana e o Todo Poderoso) 

ANINHA: 

[apreensiva exclama:] 

 

O meu chefe esta retornando dos estados Unidos, tomara que ele esteja de 
bom humor. Assim que o seu jato particular aterrissa, ela vai abrir a porta  
da sala dele para recebê-lo, quando chegar à empresa. Quando chega, ele 
entra e pede a Aninha que desmarque todos os seus compromissos, pois 
está muito cansado, quer f icar só. Aninha acha isso muito estranho.  
Passado algum tempo o Todo Poderoso passa mal e sofre um ataque 
cardíaco fulminante e falece, sem ninguém para lhe prestar socorro . 
Quando retorno de si ,  esta em lugar diferente acompanhado por uma 
pessoa vestida de branco. Que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui?  
Perguntou o Todo Poderoso a uma pessoa vestida de branco que se 
encontrava no lugar. E Ela  respondeu: Você faleceu, e aqui será decido 
onde você vai passar a sua eternidade. Como? Pergunta  novamente o Todo 
Poderoso. Então o homem vestido de branco solicita ao Anjo guardião do 
Livro da Vida se o nome do Todo Poderoso está  inserido nele. Então o Anjo 
examina, examina, examina e nada, o nome do todo poderoso n ão está 
inserido no Livro da Vida. Então, ele recebe a sua sentença, ira passa a 
eternidade no Lugar de Tormenta.  Em seguida ele questiona com o homem 
de branco que na terra ele possui muitas riquezas, quanto ele tem que 
pagar para receber a sua salvação. O homem de branco responde 
afirmando que a salvação é de graça, o preço já foi pago com a morte de 
Cristo na cruz do calvário, e quando ela foi  várias vezes, oferecida a ele, 
ele sempre se recusou a aceitar e ainda zombou de que a palavra de Deus 
era ultrapassada. Então, o Anjo Guardião do Livro da Vida acena com o 
polegar esquerdo voltado para baixo,  afirmando que não, de imediato os 
Anjos Caídos o conduzem ao lugar de tormenta eterno.  [fundo musical para 
esta ocasião: gritaria]  

 

CENA IV 

[A morte do Iludido] 

Após sua fuga, ele vai se refugiar com seus comparsas em um morro de onde chefiava o 
narcotráfico. Ele sabe que todo o corpo efetivo da polícia está empenhado na sua prisão, 
porque um dos jovens que morreram em sua casa era filho de um grande político da 
região. Então ele revolve procurar seu mestre. Afinal de contas havia um pacto entre 
eles. Na presença de seu mestre ele indaga: E ai mestre, o senhor gostou do meu 
trabalho, quantas pessoas eu desviei da Igreja para segui-lo. Agora eu preciso que o 



senhor cumpra com o nosso pacto. Eu quero a minha recompensa. Então o seu mestre 
aparece e dá uma tremenda gargalhada e diz: Como você acreditou em mim se eu sou o 
Pai da Mentira, e venho enganando a humanidade ao logo sua existência. O Pai da 
Mentira some de cena dando gargalhada. Em seguida o Iludido e seus comparsas são 
descobertos por vários policiais que os matam em um tiroteio. Após a morte deles, o 
Iludido e seus comparsas dão conta de si em um lugar onde o Anjo que guarda o Livro da 
Vida já está acenando com o polegar esquerdo voltado para baixo, indicando que o nome 
deles não está registrado no Livro da Vido e de imediato eles são conduzidos pelos Anjos 
Caídos ao lugar de tormenta Eterna. [fundo musical para esta ocasião: gritaria] 

 

CENA V 

[Dona Amada está hospitalizada] 

 
Após dias enfrentando uma doença grave a mãe de Aninha falece. Um 
momento de grande tristeza para a famíl ia, mas um conforto existe , porque 
ela enquanto esteve com vida, sempre seguiu os caminhos de Cristo e 
nunca abandou a sua fé. Dedicou-se a obra de Deus, falando de seu amor.  
Quando Dona Amada retorna de si , ela está em um lugar de paz juntamente 
com outras pessoas. Um homem vestido de branco está confirmando com o 
Anjo guardião do Livro da Vida se o nome delas está registrado nele. O 
Anjo acena posit ivamente com polegar direito voltado para cima, dizendo  
que sim, e Dona Amada juntamente com as demais pessoas são 
conduzidas pelos Anjos Celest iais ao Paraíso onde passaram a eternidade. 
[O fundo musical para está ocasião: ALELUIA] 

 



 


