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Teatro Evangélico 
 
 
 

O mundo é um estranho teatro no qual há 
momentos em que as piores peças 

obtêm os maiores êxitos. Charles Aléxis 
de Tocoueville - 1805-1859 - Historiador 

e Filósofo Inglês. 
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1. Apresentação 
O teatro tem se tornado um instrumento e uma ferramenta extremamente 

importante e eficaz na evangelização das 
pessoas de nossa época.  

 

Já não conseguimos atingir todos os povos 
utilizando simplesmente a pregação e 
principalmente o sentido da audição que a 
pregação mais faz uso. O aspecto visual da 
pregação não é feito somente com gestos. 
Deve ir mais além. É onde o teatro tem 
firmando-se como apoio, também no aspecto 
visual da pregação. 

 

Um pregador poderia digamos, falar sobre alcoolismo, e utilizar marionetes e 
figuras teatrais, mímicas, performances ou pantomímicas feitas por outras 
pessoas treinadas, que fixariam em muito o que está sendo dito. Tenho certeza 
de que os ouvintes e telespectadores jamais se esqueceriam desta pregação. 

Não é suficiente apenas conhecer, decorar ou saber, mais sim interpretar e 
viver a Palavra que se está ouvindo ou “visualizando”. 

Que páscoa ou natal poderia ser a mesma se não tivéssemos a peça 
pascoalina ou peça natalina em nossas igrejas? 

 

Portanto, teatro, a meu ver, é um ministério nas nossas igrejas, assim como o 
é a pregação, o louvor, a administração ou o ministério das missões. Se 
buscarmos explicação para isto na Bíblia, encontramos nas parábolas de Jesus 
um exemplo apropriado para isto. 

 

A diferença está na forma como é apresentado as parábolas e o teatro. Assim 
como Jesus utilizou muito a parábola, pretendendo com isto criar na mente das 
pessoas uma imagem, uma figura que lembrassem sempre que falassem do 
assunto, assim também o teatro cria diretamente a imagem, a figura em 
movimento, a situação de um acontecimento real ou fictício, que leva as pessoas 
a associarem imagens, figuras e acontecimentos com palavras e passagens 
bíblicas, situações religiosas e condições de salvação e libertação de suas vidas. 

 

Neste livro você terá tudo o que outros livros sobre teatro apresentam, e mais 
um pouco, pois teremos um diretor extra em cena, Jesus Cristo.  

 
Pastor Edson de Almeida Franzen 
Autor da Coleção a Bíblia do Reino 
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2. Introdução 
Muito se tem ouvido falar a respeito de Teatro Evangélico, 
mas muito pouco se tem feito para que este ministério se 
desenvolva e consiga atingir o alvo necessário dentro da 
igreja e dos Campos Missionários. 

 

Vejo que muitos jovens têm se levantado e arregaçado as 
mangas para ingressar na área das Artes cênicas no Campo Evangélico. No 
início é tudo muito bonito e deveras maravilhoso, mas com o decorrer do tempo, 
estes mesmos jovens desistem, desanimados com a falta de recursos por seus 
próprios pastores. 

 

Há muito tempo que eu pensava em fazer um trabalho, no qual se ensina o 
jovem evangélico a maneira certa de fazer teatro, não tudo, mas pela menos a 
introdução na área. Não é fácil como muitos imaginam, mas se fosse fácil, que 
graça teria, não é mesmo? 

 

É um trabalho árduo, às vezes cansativo, mas gratificante. Muitas vezes 
pessoas se levantam para te criticar, mas que seria dos artistas de Cristo se não 
fossem os críticos construtivos. 

 

Tenho visto no decorrer da minha trajetória neste ministério, que homens, 
mulheres, crianças, jovens e idosos, tem muita facilidade em entender melhor a 
Palavra de Deus, ao assistir a apresentação de uma peça teatral evangélica ou 
através de uma performance, mímica ou uma coreografia musical. 

 

Muitos pastores e líderes religiosos têm-se levantado contra o TEATRO 
EVANGÉLICO, criticando-o de uma maneira tremenda, muitas vezes boicotando-
o, dizendo que este trabalho é antibíblico e que não pode ser chamado de 
ministério, pois dizem os mesmos que não se encontra bases fundamentadas na 
Bíblia. Eu gostaria de dizer a tais líderes religiosos que se eles não encontraram 
bases na Palavra de Deus, que falta a eles estudar mais a Bíblia e buscar 
discernimento e orientação do Espírito Santo para entenderem que no livro de 
Hebreus, capítulo 13, verso 16, diz assim: "E não vos esqueçais da 
beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios, Deus se 
agrada..." 

 

Somos todos cooperadores do Senhor, I Co 3:9, responsáveis pela 
difusão do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todos os que 
creem, Rm 1:16. Apesar de nossas limitações, indignidade e 
deméritos, somos participantes da Obra de Deus, redenção do 
homem, efetuada por Cristo, Hb 3:14. 
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Falando, escrevendo, testemunhando, cantando e interpretando através do 
Teatro Evangélico, vemos que quando o apóstolo Paulo viajou para muitos 
lugares, em suas andanças, teve a oportunidade de anunciar o evangelho da 
salvação em muitos teatros, At 19. Não há dúvidas que podemos pregar a 
Palavra de Deus, através de uma representação teatral, claro que acima de tudo 
com muito respeito, dignidade e submissão aos pastores responsáveis por 
nossas almas, nem por isso devemos nos rebelar contra eles, pois são eles que 
hão de dar conta de nossas almas. 

 

Devemos fazer isso com muita unção, poder divino, calor bíblico. Fazer teatro 
se inspirando na Palavra de Deus e principalmente com muito amor e dedicação 
à Palavra de Deus. É com este intuito, com trabalho de pesquisas, noites de 
oração e principalmente com muito amor aos jovens, a Palavra de Deus e a Arte, 
que pude elaborar nesta apostila, que sei que foi inspirada pelo Espírito Santo de 
Deus, e que será de grande valor e serventia aos jovens evangélicos de nosso 
ministério e de outras denominações. 

 

Posso chamar este trabalho de uma oficina de teatro evangélico, pois nela 
também há muitos jogos dramáticos e exercícios que o ajudarão a aperfeiçoar-se 
nesta área. Tenho também o prazer de lhes ceder os direitos de algumas peças 
teatrais de minha autoria e algumas readaptações, tenho certeza de que serão 
de grande serventia. 

 

Espero que realmente, você que optou por este ministério de evangelização, 
seja corajoso e não tenha medo de anunciar através das Artes Cênicas que 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espero que você não se 
intimide, e possa de cima de um palco e diante de uma multidão ou de um 
auditório, anunciar bem alto que Jesus Cristo Salva, Batiza com o Espírito Santo, 
Jesus Cristo Cura e é o Rei que Voltará... 

 
Robert León Godinho 
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3. A Peça de Teatro 

 
 
As histórias passadas no teatro são chamadas peças de teatro e o lugar onde 

se passam essas histórias chama-se palco. Para haver teatro é preciso uma 
história, alguns atores para representar e um palco. O palco pode ser daqueles 
que se veem continuamente nos teatros com cortinas e cenários e pode ser 
também qualquer lugar para se representar. Uma sala grande ou um tablado 
armado no meio de um terreno, tudo isso pode servir para se representar uma 
peça. 

 

“Como é que se começa a fazer uma peça de teatro?”. 
 

Depois que ela foi escrita pelo dramaturgo (escritor de peças de teatro), o 
diretor da peça reúne os atores para distribuir os papéis. Então ele escolhe os 
atores e atrizes que vão representar a peça. Aí começa um trabalho muito difícil. 
É o estudo da história pelo diretor e pelos atores para se entender o que a 
história quer contar. Todos se sentam em volta de uma mesa, cada um com um 
texto na mão e começam a ler seus papéis, enquanto o diretor vai descobrindo a 
significação de tudo. 

 

“E ele sabe a significação de tudo?”. 
 

Bem, ele tem mais experiência que os atores e procura, ouvindo a história, 
descobrir por que um personagem (personagem são pessoas da peça), faz isto 
ou aquilo. Por exemplo: se um personagem chamado João diz para sua irmã que 
se chama Maria “vamos fugir de casa”, o diretor e os atores têm que descobrir se 
João está brincando, se está falando sério, se quer mesmo fugir, porque está 
infeliz etc. Só depois de descobrir estas coisas, é que os atores começam a se 
movimentar. Depois de estudar o texto, então eles vão para o palco. 
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3.1. A MARCAÇÃO 

 
 

Os atores acabam de estudar o texto (a peça escrita) e agora vão decorá-la 
para que ele se transforme em teatro, isto é, a peça falada e representada no 
palco. Chegou a hora da marcação. 

Mas ainda falta muita coisa. Teatro é uma arte que necessita de muito 
esforço, muita dedicação e muito trabalho. 

“Então por que fazer teatro?” 
Porque é bom e porque eu gosto. Se você gosta de sua profissão, as coisas 

difíceis ficam muito mais fáceis de se fazer. Mas vamos voltar ao teatro. Marcar a 
peça quer dizer botar os atores andando pela cena, às vezes vocês vão a um 
teatro e pensam que cada ator anda por onde quer. Tudo parece muito natural e 
fácil. No entanto, para parecer muito natural, o andar de cada um e sua 
colocação na cena, o diretor e os atores tiveram que suar muito. Tiveram que 
ensaiar durante meses. 

Primeiro, ainda com o papel na mão, porque o texto ainda não está bem 
decorado, os atores começam a descobrir os lugares por onde terão que se 
movimentar e o diretor vai dando as sugestões de acordo com a história. Por 
exemplo: se João e Maria estão fazendo uma cena juntos (contracenar), o diretor 
procura a melhor maneira de mostrar ao público o que eles estão sentindo. O 
diretor diz: 

- Maria, anda até a direita e fica de costas esperando a chegada de João. É 
preciso que você finja que não sabe que ele vai chegar. 

“Por que fingir?”. 
Porque teatro é uma espécie de fingimento. João e Maria estão fingindo que 

são pessoas diferentes deles mesmos. Eles não se chamam Pedro ou Lúcia? 
Portanto, Maria tem que fingir que está fingindo. Complicado, hein? 

Bem, continuando a cena entre João e Maria, o diretor explica: “Maria está de 
costas e quando João entra, ela se vira e diz: 

- Você aqui? Quando Maria disser isso, João entra até a esquerda e senta-se 
no sofá...” 

Bem, como vocês viram, o diretor tem que marcar cada passo dos atores e 
ainda tem que marcar um tempo de espera entre as frases. Tudo isso escrito 
parece meio complicado, mas é só para vocês terem uma ideia de como se 
monta uma peça de teatro. 
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3.2. O ATOR 

 
 
A coisa mais importante do teatro é o ator. O escritor de teatro tem uma ideia 

na cabeça. Ele escreve uma peça. Esta peça tem que ser contada no palco, pois 
é só no palco que a história de teatro pode viver. 

 
O compositor que escreve uma música precisa de um instrumento para poder 

comunicá-la. Pode usar vários instrumentos e um intérprete. No teatro, o 
intérprete e o instrumento são a mesma coisa: o ator. 

 
Como o instrumento do músico tem que ser afinado para comunicar o melhor 

possível a melodia do compositor, também o instrumento do teatro, o ator, tem 
que ser afinado para melhor comunicar o que o dramaturgo (lembram-se desse 
nome pomposo?) quer dizer para o público, ou melhor, para o mundo. Quanto 
melhor for o ator, mais claramente a ideia do escritor é compreendida. Então, o 
ator é aquele que vive num palco as ideias de um autor (escritor). 

 
Vejam como as coisas estão ficando mais difíceis. Não basta ter um corpo 

que saber andar e falar para ser ator. É preciso também usar esse corpo e essa 
voz. Muita gente pensa que basta decorar um papel de uma peça, subir num 
palco e despejar as palavras em cima do público para se fazer teatro. 

 
Isto é uma pena. Porque a pessoa fica muito infeliz quando vai ao teatro para 

se emocionar, para sentir alegria e tristeza, para ver e sentir a vida, para 
conhecer as ideias de um autor e encontra atores que parecem papagaios em 
cena e às vezes papagaios que não sabem nem falar e se movimentar. 

 
É tão importante o papel de um ator no teatro que para bem formá-lo existem 

escolas e academias espalhadas no mundo todo. 
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1. APRENDA A FALAR 

 
 
O ator comunica o texto do autor ao público pela sua expressão. Ele se 

exprime pela voz, pelos movimentos e pela sensibilidade. 
Antes de continuar a nossa conversa sobre as qualidades do ator, quero fazer 

uma pequena pausa para dizer à vocês que existe também a brincadeira de 
teatro que todos vocês podem fazer. Um grupo de amigos se reúne e começa a 
estudar uma peça. E podem até fazer roupas, pintar cenários, decorar textos e 
representar.  

É muito divertido e útil. Às vezes, é brincando que a gente descobre que quer 
transformar aquela brincadeira em coisa séria, em profissão. Qualquer pessoa ou 
grupo pode brincar de teatro. A brincadeira pode durar um dia, uma semana, ou 
meses, e é claro que quanto mais a sério ela for feita, melhores serão os 
resultados. Outra coisa boa de se fazer é inventar histórias e depois representar. 
Qualquer história pode ser representada desde que o grupo saiba imaginar 
bastante. No final deste livro mostro algumas histórias para vocês representarem 
e fazerem um teatrinho em casa. 

Isto tudo que eu escrevi é para vocês verem que para se brincar de teatro não 
é preciso se entrar para uma escola de atores, mas que, mesmo para se brincar 
de teatro, é bom saber como é que se faz teatro de verdade. 

 

Saber falar bem é uma coisa muito difícil. Vocês repararam que tem 
professores que sabem muito a matéria, são muito sérios, mas não sabem falar 
direito? Então a aula fica chata, dá sono, dá vontade de conversar, de sair da 
sala. Às vezes o defeito este professor é não saber transmitir o que ele sabe aos 
alunos. Sua voz é monótona, ele engole as letras finais, enfim, ele precisa de 
uma boa aula de dicção. Dicção é a arte de saber falar direito.  

 

Existe também a palavra empostação. Tudo isto o ator tem que aprender para 
que possa dizer bem o seu texto. Mas antes de falar, ele tem que saber dominar 
o seu corpo. Mesmo se ele tem uma voz muito boa e naturalmente empostada, 
às vezes, só porque ele está nervoso, com medo, sua voz treme ou fica 
estrangulada na garganta. Ele precisa então aprender a relaxar, a dominar seu 
gesto e suas ações. 
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2. O CORPO 

 
 

Anteriormente, falamos sobre a voz do ator. A voz, como vimos, é muito 
importante, mas ainda não é tudo que o ator precisa para ser um bom ator. ele 
precisa também saber transmitir o seu papel pela expressão do corpo, dos 
gestos. Falei que o ator precisa aprender a relaxar, a dominar seus gestos e 
ações. Vocês devem estar achando estranho uma pessoa ter que relaxar para 
representar bem.  

 

Vou explicar: se o ator está tenso, isto é, cheio de medo, envergonhado ou 
preocupado em não esquecer o papel, ele não consegue nem dizer direito suas 
falas, nem se movimentar na marcação. Ele fica plantado no chão dizendo seu 
papel como um papagaio e acaba estragando tudo. Para que isto não aconteça, 
ele precisa saber se controlar para usar melhor seu corpo e suas emoções. Um 
nadador não precisa treinar bastante para entrar em uma competição? Não 
precisa exercitar seu corpo para cada dia do treino com mais velocidade e 
classe? É isto que o ator tem que fazer: exercitar seu corpo e suas emoções para 
que cada dia possa representar com mais desembaraço e naturalidade. 

 

As emoções não podem ser representadas de qualquer maneira. Para que o 
ator sinta alguma coisa quando está representando, é preciso primeiro que ele 
esteja calmo, isto é, relaxado, sem tensões, para que o sentimento que ele for 
representar pareça verdadeiro. 

 

Exercício para aprender a relaxar 
O Nascimento da Árvore 
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Existem vários exercícios para aprender a relaxar. O Nascimento da Árvore é 
um deles. Você finge que é uma sementinha e se deita no chão. Depois começa 
a respirar calmamente e sempre respirando vai crescendo como uma pequena 
árvore. A respiração é essencial. Depois que a sementinha saiu da terra, então 
ela começa a crescer. A sua coluna vertebral é o caule que vai sustentar a 
árvore. Os braços são os galhos. Sempre respirando profundamente, e de olhos 
fechados para não perder a concentração, a árvore vai crescendo até ficar uma 
árvore adulta. 

 

Depois ela vai murchando, murchando, até virar semente. Como vocês viram, 
a árvore passou por todas as etapas da vida. Ela foi pequena como uma criança, 
depois ficou um arbusto, como um adolescente, depois grande como um adulto. 
Deu frutos e ficou velha, morreu, e tornou a virar semente para dar novos frutos. 

Este é um bom exercício muito bom para se aprender a relaxar o corpo e a 
concentrar. Existe uma porção de exercícios que os alunos-atores fazem para 
educar a sensibilidade. Isto parece esquisito, não é? 

 

Educar a sensibilidade. Mas podem ficar certos de que sem educar a voz, os 
gestos e a sensibilidade não há ator. Ninguém nasce sabendo. Até as 
criancinhas quando nascem tem que aprender a falar, a andar, a viver. Para isto 
elas tem que aprender algumas regras. 

 

SENSIBILIDADE 
Vamos continuar a preparar o aluno para ser um ator. 

Estamos tentando afinar seu corpo e sua sensibilidade como se 
afina um piano para ser bem tocado. Falei sobre a sensibilidade. 
O que é a sensibilidade? Às vezes, as pessoas falam: João tem 
muita sensibilidade, ou então, Maria não tem nenhuma 
sensibilidade. O que isto? 

 

Sensibilidade é sentir as coisas. É ver uma coisa bonita e se 
emocionar. É ouvir uma história e ficar triste ou alegre. É sentir 
amor, raiva, pena, inveja, vontade de abraçar, de ser abraçado, de chorar. Tudo 
isto é ser sensível. Quem é que não é sensível? Não é assim que você está 
pensando? Às vezes a gente é tão sensível que chora ou ri à-toa, ou fica com 
raiva por uma bobagem. Ou então a gente não é nada sensível e não sabe 
apreciar nada. Vê uma coisa bonita e fica na mesma, ouve uma música e não 
acha nada, ouve uma história e abre a boca de sono. O que é melhor? Claro que 
o melhor é sentir as coisas. Porque somente sentindo as coisas a gente aprende 
a ser feliz. E a vida está aí convidando todo mundo a descobri-la. Para descobrir 
as coisas da vida a gente tem que ter sensibilidade. Tem que perceber as coisas. 
Mas, vocês podem estar pensando, o que isto tem a ver com o ator? 

 

O ator não é um artista? Artista não é aquele que percebe as coisas da vida e 
transmite aos outros? Pois é. O ator é aquele artista que aprendeu a mostrar aos 
outros, através do teatro, uma maneira de ver a vida. É uma grande 
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responsabilidade. Mostrar ao público a vida. Se todo mundo, para viver feliz, tem 
que ter sensibilidade, quanto mais o ator, vocês não acham? Ele deve ter ainda 
mais sensibilidade que os outros. Porque ele tem que representar no palco 
muitas emoções.  

 
Falei sobre a educação da sensibilidade. Por que tem que se educar a 

sensibilidade? Ou se tem ou não tem, não é? A verdade é que todo mundo tem 
sensibilidade. O que acontece quase sempre é que ela é mal-educada. Ou então 
não está desenvolvida. 

 
Se o ator tem que representar no palco uma porção de sentimentos, tem que 

primeiro conhecer esses sentimentos. Para conhecer os sentimentos ele faz 
exercícios de sentir. Por exemplo: o professor diz para o aluno-ator; sente-se à 
beira de uma fogueira e sinta frio, depois sinta que o calor da fogueira está te 
esquentando. Isto tudo sem fogueira, é claro. O ator tem então que primeiro 
imaginar que está sentado à beira de um fogo e depois imaginar que está 
sentindo calor. Como vocês estão vendo, já começamos os exercícios de sentir. 

 

IMAGINAÇÃO 
Acho que não há ninguém que não saiba o que é 

imaginação. Quem é que não fica pensando às vezes que é um 
aviador, ou um artista de televisão, ou mesmo um herói de 
historinha? Quem é que nunca pensou em viagens, em lutas, 
em namorados ou namoradas? Em cenas de amor? Isto tudo é 
fabricado pela nossa imaginação. A nossa imaginação é uma 
coisa maravilhosa. Ela nos ajuda a viver. Ela viaja conosco por 
toda parte. Com ela o menino pobre anda em lugares muito 
distantes, sem gastar um centavo. Com ela os artistas inventam 
histórias, com ela todo mundo descansa um pouco da realidade 
para passear por todos os recantos da vida.  

 

Mas não é só isto o que podemos fazer com nossa imaginação. Ela também 
nos ajuda a resolver uma porção de problemas. 

 

Ela enriquece nossa vida criando soluções novas para coisas que a gente não 
sabia resolver. Querem um exemplo? Um menino que não pode comprar muitos 
brinquedos, transforma caixas, vidros, tampinhas, trapos, em toda espécie de 
brinquedos. Quem inventa os brinquedos é a imaginação.  

 

E as histórias engraçadas dos cômicos do cinema? Como é que eles 
inventam? Carlitos foi um grande ator porque tinha uma imaginação maravilhosa. 
Ele observava a vida e depois imaginava uma porção de situações engraçadas 
ou tristes para comover o público. Os alunos-atores também fazem exercícios de 
imaginação. Com a imaginação tudo pode transformar-se numa história. Por 
exemplo, eu digo à vocês: inventem ou criem uma história sobre um cachorro e 
um menino. Sobre um cachorro e um menino podem surgir muitas coisas:  
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 1º- Você pode fazer um desenho de um cachorro com um menino. Esse desenho 
pode ter várias maneiras, dependendo da imaginação do autor.  

 

 2º- Você pode escrever uma história, que pode ser alegre, triste, engraçada, 
dependendo do que você está sentindo na hora de escrever a história. 

 

 3º- Você pode representar uma história com um cachorro e um menino. E é isto 
que os atores fazem para treinar a sua imaginação. 

 
As histórias podem ser simples ou complicadas. É sempre bom fazer com 

alguns companheiros. Vamos criar uma história? Eu vou fazer uma e depois 
vocês criam outra. Vamos fazer uma história para ser representada: um menino 
está estudando em seu quarto. Entra o cachorro (que pode ser representado por 
outro menino ou menina) e começa a latir. O menino quer estudar e manda o 
cachorro calar a boca. O cachorro insiste. O menino fica irritado e bate no 
cachorro. Mesmo apanhando, o cachorro continua a latir e a correr para a janela.  

 

O menino resolve ir até a janela. Quando olha, vê que o cachorro queria 
mostrar que um ladrão estava invadindo a casa ou que um incêndio estava 
começando na garagem. O menino corre e chama os seus pais e depois volta 
para agradecer a seu cachorro ao mesmo tempo que lhe pede desculpas por tê-
lo maltratado injustamente. 

 
Exercícios de Imaginação 
Qualquer história pode ser dramatizada. Depende da imaginação dos atores. 

É a prática de representar que vai ser a melhor escola do futuro ator. A seguir 
dou algumas histórias fáceis de só para vocês começarem a brincar de teatro. E 
brincando vocês estarão realmente aprendendo a ser atores. As palavras desse 
exercício devem ser improvisadas na hora da representação. Representando 
essas histórias, vocês estarão educando a sensibilidade, desenvolvendo a 
imaginação, se divertindo muito e começando a aprender a fazer teatro. 

 
Não se esqueçam da disciplina. Mesmo numa brincadeira de teatro é preciso 

disciplina, senão ninguém conseguirá fazer nada. Não é assim também numa 
partida de futebol? Ou num jogo qualquer? 

 
Os exercícios podem ser feitos com roupas especiais, com cenário e com 

música ou sonoplastia. A imaginação dos participantes dos exercícios pode voar 
para onde quiserem. Por isso mesmo que é maravilhoso o jogo do teatro. Dá 
oportunidade para criarmos tantas coisas quanto nossa imaginação inventar. E 
não se inventa só na história. Inventa-se também na música, na sonoplastia, no 
cenário, nas vestimentas. depois de praticar esses exercícios vocês serão 
capazes de inventar muitas outras histórias. 
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Texto 1 - O Fantasma 

 
Num quarto escuro, meninos brincando de fantasmas. No meio da 

brincadeira, ouve-se um barulho vindo de fora. O medo torna-se real! Tomam 
coragem e se escondem. Entra um ladrão e começa a roubar. Os meninos 
observam e resolvem gozar o ladrão - fazem barulho, aparecem vestidos de 
fantasmas e o ladrão se apavora e foge. 

 

Texto 2 - O Boletim 

 
 
Dois alunos esperam o resultado das provas. Quando chega o boletim e é 

preso na parede, eles verificam que um passou e o outro não. Olham um para o 
outro. O feliz estudante que passou, num movimento de solidariedade, abraça o 
companheiro com amizade. 

 

Texto 3 - A Pescaria 

 
 
Três pessoas saem de barco para pescar. Arma-se uma tempestade, tentam 

remar para a praia (mímica de pescaria - mímica de remar). Ansiedade. Reação, 
segundo o temperamento de cada um. O mais corajoso pede calma, outra, outro 
reza, outro chora. Finalmente veem ao longe um barco maior que se aproxima. 
Alegria! 
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Texto 4 - O Espantalho 

 
 

Toda noite um ladrão roubava a plantação da família. Os meninos resolveram 
descobrir quem era. Colocam-se no lugar do espantalho. Quando o ladrão chega, 
começa a fazer barulho e é agarrado pelos espantalhos, o que amedronta o 
ladrão que acaba sendo preso pelos meninos. 

 

Texto 5 - Mau Juízo 

 
 

Pedro chega com um lindo peixinho e põe em cima da mesa no centro da 
sala. Olha o peixinho com admiração. Sai. Chega Mimi, o gato. Rouba o peixe e 
foge. Volta Pedro com um amigo, João, para mostrar seu brinquedo. Vê que o 
peixinho desapareceu. Furioso, acusa João de tê-lo roubado. João ofendido, sai. 
Pedro, vendo um saco, esconde-se dentro para pegar João em flagrante. Volta 
João e vendo o saco, acha que é um ladrão. Vai buscar um pau e ataca o ladrão. 
Gritos dentro do saco. Pedro sai e se explica. Pede perdão por haver feito mau 
juízo. Ambos se escondem e pegam o gato que volta. 

 

Texto 6 - O Vadio 

 
 

Pedro não que ir à escola. Diz que vai enganar a mão, que o vem chamar. 
Finge que está com tremenda dos de barriga. Começa a chorar. A mãe 
desesperada chama o médico por telefone. Este chega. Pedro se assusta. Tem 
medo do médico. Este se aproxima, examina o falso doente, que diz estar 
sofrendo muito. O médico diz que já sabe o remédio. Chama a mãe à parte, 
conversa baixo e volta dizendo que o doente tem que ficar um mês sem sair da 
cama. Pedro chora. Pede perdão e diz que nunca mais mentirá, nem faltará à 
escola. Sai correndo. 
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Texto 7 - O Milagre 

 
 

Um casal pobre não tinha tempo de arrumar a casa. Os dois filhos, fingindo-
se de fadas, resolvem arrumar tudo durante a noite. Quando os pais acordam, 
não sabem quem trabalhou e acham que é um milagre. No dia seguinte, a 
mesma coisa. Na terceira vez, os pais resolvem ficar de vigília para ver quem 
eram os anjos que os ajudavam. Quando descobrem que são seus próprios 
filhos, ficam muito alegres. 

 

Texto 8 - O Curioso 

 
 

João chaga com um embrulho. Pedro pergunta o que tem dentro. João diz 
que não pode dizer, pois a mãe pediu que não abrisse. Era para a vovó. Pedro 
insiste, mas João torna a negar.  

Pedro, furioso, promete vingar-se. Sai. João resolve dar uma lição no amigo, 
pregando-lhe um susto. Traz um embrulho igualzinho ao outro e deixa em cima 
da mesa. Esconde-se.  

Pedro volta pé ante pé. Vê o embrulho e fica contente.  
Aparece João que pede a Pedro para tomar conta da caixa, enquanto sai por 

um instante.  
Pedro corre e abre o embrulho. Dele sai uma cobra. Este desmaia de susto.  
João chega e dá uma gargalhada. 
 



24      Introdução ao Teatro Evangélico e às Artes Cênicas 

 

4. A Produção de um Espetáculo 

 

4.1. O que é a produção em teatro? 
Depois que a peça foi ensaiada, marcada, estudada, vamos tratar do 

espetáculo. Vamos tratar de preparar a peça para ser mostrada ao público. 
Os espetáculos profissionais têm para dirigi-lo, um diretor e para mostrá-lo ao 

público, um produtor. O produtor profissional é uma espécie de diretor de 
empresa. Ele cuida de contratar os atores, diretores, iluminadores, cenógrafos, 
figurinistas, maquinistas, músicos, coreógrafos, porteiros, bilheteiros etc. Como 
veem, um espetáculo profissional requer muita capacidade para ser feito sem 
prejuízo, pois um produtor precisa de muito dinheiro para pagar toda esta gente 
especializada. Aí o jogo do teatro deixa de ser uma simples brincadeira para se 
transformar num empreendimento bem mais complicado. Mas aqui não estamos 
tratando de espetáculos profissionais, mas sim de espetáculos amadores, que 
servem para despertar naqueles que participam, a vontade de fazer teatro 
profissional, ou de se divertir e aprender. No espetáculo amador, geralmente, o 
próprio diretor é o produtor da peça. Vamos então começar a enumerar o que o 
diretor tem que cuidar depois que a peça foi ensaiada. Quais são as próprias 
atribuições do diretor/produtor? 

 

1. Colocar a peça no ambiente pedido pelo autor - o palco e o cenário, 
2. Vestir a peça, 
3. Musicar a peça, 
4. Iluminar a peça, 
5. Vender a peça ou apenas transmiti-la ao público: estrear. 

 

É preciso dizer ainda que mesmo um espetáculo amador requer algum 
dinheiro. A não ser que o espetáculo que vamos fazer não passe realmente de 
uma improvisação, onde os cenários, a luz, as roupas sejam peças improvisadas 
com cortinas velhas, roupas emprestadas e armadas com velhos panos, sacos, 
papel pintado etc. Esta aliás, é a melhor maneira de se desenvolver a 
imaginação. Saber aproveitar o material disponível é uma arte que todo futuro 
homem de teatro deve aprender. 
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É bom ter um baú cheio de roupas velhas, chapéus, bengalas, máscaras, 
cortinas, enfim tudo o que possa servir e ser transformado e ser usado num jogo 
dramático. Neste caso o produtor-diretor deve saber escolher com os atores, o 
material a ser usado. Se o grupo precisa de algum dinheiro, e isso é quase 
sempre indispensável, o melhor é fazer uma coleta entre todos e com o resultado 
fazer uma caixinha de teatro. Às vezes, mesmo transformando coisas velhas em 
material de cena, é necessário comprar tintas, pregos compensados, alguma 
fazenda, agulhas, linhas etc. Muitos grupos de teatro que iniciam gostam de pedir 
emprestado, cenários, figurinos, refletores. Se conseguirem está muito bem. Mas 
é muito melhor poder construir tudo o que for relacionado com a peça. O fato de 
os próprios atores fabricarem seu material, torna o empreendimento muito mais 
fascinante e instrutivo, sem falar no desenvolvimento da imaginação e no 
aprendizado técnico. 

 

4.2. O Palco ‐ O Cenário 

 
 
Como disse no início deste livro, o palco é qualquer lugar onde haja espaço 

para se representar. Uma sala grande, um tablado armado no meio de um 
terreno, um circo ou um teatro; portanto, o importante é o espaço, que podemos 
chamar de espaço cênico. 

 

O elemento principal de uma representação teatral é o ator; portanto, têm 
importância menor os cenários, os figurinos, a música etc. Uma peça pode ser 
representada sem nenhum cenário, numa sala, num jardim, numa arena, num 
caminhão; portanto, o cenário não é o elemento indispensável. Há uns tempos as 
pessoas de teatro achavam que era indispensável fazer cenários que copiassem 
direitinho os lugares onde se passavam as histórias de teatro; então as cenas 
tinham que representar ora um palácio, ora uma floresta, ora uma sala, ora um 
quarto. Esses cenários que copiavam direitinho os ambientes reais são 
chamados de cenários realistas, e, às vezes, eles eram pintados em grandes 
telões que caíam do urdimento do teatro.  

 

Hoje em dia, as pessoas de teatro acreditam mais na imaginação do 
espectador e os cenários muitas vezes são feitos apenas por alguns elementos 
que são postos na cena somente para sugerir o ambiente onde a peça é vivida. 
Por exemplo: se você quer mostrar que a peça se passa numa praça, você pode 
botar na cena apenas uma árvore e um banco, deixando que o espectador 
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imagine o resto. Isso torna a produção do espetáculo muito mais barata, dando 
também ao criador do cenário a oportunidade para desenvolver a sua 
imaginação. Os japoneses são mestres nessa maneira de se criar um cenário. 
Se tinham que criar um rio, bastava um cartaz trazido à cena com a palavra “rio”, 
escrita para sugerir o ambiente da cena a ser representada.  

 

A função do cenógrafo (o criador do cenário), não é copiar a natureza, mas 
mostrar no palco uma maneira própria de ver a natureza e a vida. É um ótimo 
exercício para a imaginação inventar cenários. Com folhas de jornal coladas em 
algodãozinho, caixotes, caixas de papelão e alguns pregos e tinta, o futuro 
cenógrafo pode criar com um pouco de imaginação e trabalhe qualquer cenário. 

 

No desenho que damos a seguir vocês poderão ver como é feito um palco 
clássico (à italiana). Se este palco é vestido com uma rotunda preta, pernas ou 
rompimentos pretos, ele já está preparado para receber qualquer espécie de 
espetáculo, desde um concerto de violão, de piano, até uma peça de 
Shakespeare. 

 

4.3. Os Figurinos 

 
 

Uma das dificuldades maiores que encontra aquele que quer vestir uma peça 
de teatro é o desconhecimento dos trajes da época. Por exemplo, se vamos fazer 
uma comédia de Martins Pena, que viveu no fim do século XIX, os personagens 
devem ter roupas de época. Para descobrirmos o feitio dessas roupas, temos 
que aprender a pesquisar.  

 

Existem muitos livros sobre figurinos de épocas e a maneira de fazê-los. 
Portanto, o novo figurinista terá de aprender a procurar nos livros a maneira 
como se vestiam os seus personagens. Só depois de conhecer os hábitos, o 
gosto e a maneira de se vestir de cada época, é que o figurinista poderá partir 
para uma criação própria. Aí então, ele pode inventar, transformar, misturar, 
criticar, como quiser.  

 

É neste momento que as pessoas que querem fazer teatro devem estudar um 
pouco da história do teatro e da história da civilização para terem uma base de 
onde partirão para sua própria invenção. O material usado para a confecção dos 
trajes de teatro pode ser o mais simples possível.  
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Algodãozinho, sacos de aniagem tingidos de todas as cores, cortinas velhas, 
tudo pode servir para a cena. E mais uma vez, a imaginação do figurinista que 
vai dar vida a todo esse material. 

 

4.4. A Iluminação 

 
 

Os cenários, os figurinos, a iluminação e a música são elementos que ajudam 
o diretor a criar o clima da peça. Se o ator pode sozinho num palco nu criar uma 
peça somente através de seu corpo e de sua sensibilidade, esses elementos 
ajudam enormemente a diretor do espetáculo a criar esse clima. O espetáculo de 
teatro é iluminado por meio de refletores e de lâmpadas coloridas em varetas. 
Refletores são aparelhos muito caros, mas podem ser construídos alguns 
substitutos de refletores por meio de latas onde são colocadas lâmpadas. Para 
se criar um clima na peça é bom que de vez em quando, a luz tenha uma 
tonalidade diferente. 

 

Primeiro vamos explicar o que é clima. A gente não fala de clima frio, clima 
quente, para designar as diferenças de clima numa cidade? Pois bem, existe um 
clima emocional, isto é, uma sensação dada pelo ambiente. Existe, pois, um 
clima de terror, um clima de alegria, de guerra, de aflição etc. Para se dar esses 
climas psicológicos, o diretor usa a luz.  

 

Não se costuma dizer que uma luz de fogueira dá uma sensação de conforte, 
de paz e bem-estar? O vermelho de uma lâmpada não dá a sensação de 
mistério, de qualquer coisa proibida, ou de luta? Assim, o verde pode dar 
também mistério; o azul, a noite e o romantismo; o rosa, a alegria e as beleza 
etc. O diretor, ao iluminar a cena, procura transmitir ao público várias sensações 
diferentes. Para se dar cores numa iluminação, usa-se a gelatina colorida ou 
papel celofane, que é mais barato e mais fácil de se encontrar.  

 

A maneira mais correta de se iluminar uma cena é cruzando o foco de luz (ver 
figura 3). Se você consegue só dois refletores, eles devem ser colocados nas 
extremidades da cena e cruzarem no meio. Se o grupo não possui nenhum 
refletor, então o melhor é a gambiarra (figura 4) no teto, ou gambiarras laterais. 

 

Existem várias maneiras de se fazer efeitos de luz, mas isto deixa para o novo 
diretor descobrir sozinho através da própria experiência. Outra coisa importante 
na iluminação é a resistência. Resistência é um mecanismo que faz com que a 
luz aumente e diminua na cena. Existem resistências eletrônicas muito 
complicadas e caras, mas existe também uma resistência, que pode ser feita 
com um recipiente de barro, sal e fios, muito fácil e acessível. Qualquer bom 



28      Introdução ao Teatro Evangélico e às Artes Cênicas 

eletricista pode ensinar ao novo iluminador a maneira de se fabricar uma 
resistência de sal. 

 

4.5. A Sonoplastia e a Música 

 
 

Às vezes, o diretor da peça sente necessidade de usar música ou sonoplastia 
na produção de um espetáculo. O autor, ao escrever peça, muitas vezes indica a 
necessidade de um fundo musical ou de efeitos de som. Quando um grupo 
dispões de compositor, o ideal será fazê-lo compor música especial para a peça. 
Mas nem sempre isto acontece. Então melhor e mais barato é usar a música já 
composta. Saber usar a música também é uma arte. É preciso não deixar que a 
música se torne mais importante que o texto. Todos os elementos usados num 
espetáculo de texto devem servir a este texto senão a ideia do autor não passa 
para o público. A sonoplastia é muita usada nos espetáculos de teatro. O que é 
sonoplastia? 

 

Sonoplastia é o conjunto de sons, musicais ou não, usados num espetáculo. 
Por exemplo: para se tornar mais forte o efeito de um soco ouve-se ao mesmo 
tempo em que a ação se desenrola na cena uma forte batida de tambor. Um 
apito de trem partindo, uma buzina de carro, um latido de cão, ou sons. de 
diferentes sonoridades para traduzir um estado de alma ou clima. A sonoplastia 
ideal para você que começa a curtir é aquela feita durante o espetáculo com 
tambor, pratos, caixinhas, ou qualquer coisa que faça som e possa criar um 
clima. 

 

4.6. Vender a Peça 

 
 

Parece estranho falar em vender a peça para aqueles que querem apenas 
fazer teatro para se divertir ou como uma atividade artística. Mesmo para um 
grupo amador, qualquer espetáculo de teatro, por mais simples que seja, exige 
algumas despesas. Por isso, não é mau que os que começam a fazer teatro 
saibam vender seu espetáculo.  
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Assim o futuro ator ou diretor já poderá ir sentindo as dificuldades e os 
prazeres que fazer teatro pode dar. Um espetáculo pode ser muito pobre e ser 
muito melhor do que qualquer produção milionária.  

 
A falta de recursos desenvolve a imaginação e faz com que os diretores 

inventem mais, transformando cortinas velhas em cenários, sacos tingidos em 
trajes, latas, pedações de metal em sons. O importante é inventar. 

 

4.7. A Peça 
 
Uma das coisas mais difíceis para os novos grupos de teatro é encontrar texto 

fácil para ser encenado. O melhor é inventar um texto. Inventar e escrever um 
texto para o próprio grupo pode descobrir muitos talentos para o teatro.  

 

Muita coisa boa pode também ser adaptada e isto exige também do grupo um 
esforço de leitura.  

 

Acrescentamos no final do livro, algumas peças de teatro que com certeza 
poderão ajudar nossos artistas cristãos. 
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5. Primeiros Contatos Primeiros Exercícios 

5.1. Relacionamento Grupal 

1 - Descobrindo o Outro 
. Dois grupos de alunos. 
. Os grupos sentam-se frente a frente, à distância de um metro. 
. O orientador marca dois segundos para que cada um olhe para o companheiro 

que está na sua frente. 
. Depois, todos fecham os olhos e dizem qual a postura do colega à sua frente. 

 

2 - Observando o Outro 
. Dois grupos de cinco alunos, sentados frente a frente. 
. O orientador marca cinco segundos para que cada um olhe para o outro. 
. Passado o tempo limite, todos fecham os olhos e cada um descreve o outro nos 

mínimos detalhes: postura, cor dos cabelos, penteado, cor dos olhos, jeito de 
olhar, traços faciais (olhos, boca, nariz, orelhas), acessórios, se está usando 
relógio, pulseiras, brincos etc. 

 
Observação 1: A atividade deve ser repetida várias vezes, mudando os pares, 

frente a frente. 
 

3 - Máquina Maluca 
. Um grande grupo. 
. Os alunos colocam-se no espaço, o mais afastado possível uns dos outros. 
. A um sinal previamente combinado (pandeiro, tambor, palmas etc.) todos correm 

para o centro do espaço e formam uma figura abstrata. 
. Na montagem da escultura, os alunos se tocam, mas sem combinar ou falar. O 

contato é feito pelo corpo e pelo olhar. 
 

4 - Máquina Maluca Sonora 
. Um grande grupo. 
. O orientador explica: “Quando ouvirem o sinal, o primeiro da fila horizontal, que 

está à direita, corre para o centro e toma uma posição, imaginando que é uma 
parte (engrenagem) de uma máquina. A seguir, sempre pela direita, cada um vai 
completando (construindo) a máquina maluca”. 

. Construída a máquina, o orientador pede ao grupo que crie o ruído da máquina, 
paralelo a seu movimento, em três ritmos: normal, lento e acelerado. 

 

5 - Imaginando Esculturas 
. Grupos de cinco a sete alunos no espaço da sala. Grupo de quatro alunos, 

postados cada um num canto da sala. 
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. O orientador explica: "Imaginem que vocês são materiais transformáveis, 
utilizados por um escultor para criar uma obra-prima. Relaxem." 
O orientador explica aos quatro alunos: “Cada um de vocês dirige-se ao grande 
grupo-material (mármore, argila, ferro, bronze, madeira, gesso). A qualidade do 
material depende da postura dos grupos. Escolham um lugar no espaço, bem 
afastado uns dos outros e comecem a trabalhar”. 

. O orientador coloca uma música com ritmo lento quando inicia o trabalho. 

. Os alunos-escultores, em silêncio, trabalham a escultura. Se desejarem, podem 
desenhar um esboço. 

. Feitas as esculturas, os escultores podem fotografá-las. 

. Rodízio: os alunos-escultores trocam de função com os alunos-materiais. 
 

Observação 2: A mesma atividade pode ser proposta para construções 
diversas: casa, carro, avião, boneco, móveis. 

 

6 - Quadros de uma Exposição 
. Grupos de cinco a dez alunos. 
. O orientador oferece aos alunos quadros famosos em reprodução em revistas ou 

livros (por exemplo: fascículos da Coleção Abril). 
. Os alunos observam os quadros em seus mínimos detalhes durante cinco 

minutos. 
. Após a observação, os grupos elegem um aluno para coordená-los, isto é, 

reproduzir o quadro. 
. O aluno que está coordenando a imitação pode usar materiais (panos, móveis, 

máscaras, maquilagens etc.) de acordo com o que figura no quadro. 
. Terminada a criação ou imitação, o orientador dá a dois alunos o original para que 

verifiquem as semelhanças. Os dois alunos podem corrigir, mas sem falar, só 
tocando nos companheiros. 

. Durante toda a atividade, o orientador põe uma música lenta. 
 

7 - Cenas a Partir de um Quadro 
. Quando os quadros estiverem prontos e os alunos colocados nos seus lugares, o 

orientador comunica: “Criem uma cena muda a partir das poses em que estão 
agora”. (Exemplo: Sábado, de Chagall). 

. Descrição do quadro de Chagall: Sala de jantar, mesa com toalha amarela., sobre 
a mesa dois castiçais com velas acesas e uma lamparina. Ao redor da mesa, 
sentados tranquilamente, três homens. À esquerda, um homem com o rosto 
curvado. Ao fundo, numa porta aberta, uma mulher, de pé, olhando para os que 
estão à mesa. 

. No quadro, há seis personagens: seis alunos já reproduziram o quadro na 
atividade (6). 

. A cena, a partir da pose do quadro, é para ser contínua, isto é, ter princípio, meio 
e fim. 

. Ao final da cena interpretada, as personagens voltam à posição inicial. 

. Tempo limite: trinta minutos (criação, interpretação e debate). 

. Debate. Foco: Continuidade na cena dramática. 
 

Observação 3: O quadro de Chagall encontra-se no fascículo nº 49 da 
Coleção Abril, São Paulo. 



32      Introdução ao Teatro Evangélico e às Artes Cênicas 

 

8 - Cenas a Partir de uma Escultura: 
. O orientador põe à disposição dos alunos revistas, álbuns, livros “slides” ou filmes 

que as mostrem. 
. Os alunos são alertados de que a observação das esculturas poderá ser, no 

máximo, de cinco minutos. 
. Após a observação, os alunos deverão reproduzir, em grupo, com o corpo, a 

escultura que selecionaram. 
. Tempo limite de dez a quinze minutos para organização dos grupos e reprodução. 
. Feitas as esculturas, o orientador expõe: “As esculturas vão começar a se mover, 

ao ritmo da música”. 
. Quando as esculturas estão em movimento, o orientador pede ao primeiro grupo 

uma escultura que, espontaneamente, crie uma cena curta com falas, e assim 
sucessivamente, até que todos tenham atuado. 

. Ao final, voltando à pose inicial, o orientador sugere: “Criem uma cena coletiva, ao 
ritmo da música”. (Troca a primeira música por outra de ritmo acelerado). 

 
Observação 4: A música da primeira criação de cenas com falas deverá ser 

clássica. (Por exemplo: As quatro estações, de Vivaldi). Depois, na cena muda, 
de ritmo oposto e popular. (Por exemplo: rock). 

 

9 - Alcachofra I 
. Grupos de três alunos. 
. O primeiro aluno carrega uma pilha de pratos da cozinha para a sala de jantar e 

lá, coloca num armário. (Pratos e armários imaginários). 
. Movimentos: 

 a) pegar a pilha de pratos; 
b) andar coma pilha de pratos por um corredor longo; 
c) abrir a porta da sala de jantar; 
d) parar em frente ao armário; 
e) abrir a porta do armário; 
f) colocar os pratos no armário; 
g) fechar o armário; 
h) dirigir-se de volta à cozinha. 

 

. O segundo aluno observa os movimentos do primeiro e repete os mesmos 
movimentos. 

. O terceiro aluno observa o segundo e diz: “Pare!”, quando algum movimento está 
errado e deve ser repetido. 

. O terceiro faz os movimentos, corrigindo os do segundo. 

. Após dois minutos de relaxamento, os três alunos escolhem um espaço e, 
simultaneamente, repetem a atividade. 
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10 - Alcachofra II 
. Grupos de três alunos. 
. O primeiro lava uma roupa (deve-se perceber o tipo de roupa: camisa, lençol, 

calça etc.). 
. O segundo põe a roupa a secar no varal. 
. O terceiro recolhe a roupa, passa-se a ferro, dobra-se e a guarda numa gaveta. 

 

Observação 5: A alcachofra é uma atividade que exige concentração e 
observação. Deve ser repetida para cada grupo de três alunos com diversas 
ações do cotidiano. Todos os objetos usados são imaginários (invisíveis). 

 

11 - Vestindo Personagens 
. O orientador coloca, num canto, diversas roupas, chapéus, calças, guarda-

chuvas, bengalas, óculos, capas, perucas, barbas, bigodes, lenços fitas, malas, 
sacolas, binóculos, sapatos, pastas e demais acessórios necessários para 
caracterizarem uma personagem. 

. Os alunos formam duplas. 

. Cada dupla vai ao local onde foram postos os diversos materiais e escolhe, 
pensando na personagem, o que desejar. 

. Na dupla, um aluno ajuda o outro a vestir-se. Os dois devem criar personagens 
opostas. 

. Quando todas as duplas estiverem vestidas, caracterizando bem suas 
personagens, o orientador pede que criem uma cena muda, respeitando as 
características das personagens que vestiram. 

. Tempo limite - vinte minutos - para criar e ensaiar as cenas. 

. Após as apresentações, formam-se novos grupos de quatro alunos com “sua” 
personagem. Os novos grupos criam nova cena, ensaiam e apresentam. 

. A seguir, o orientador pede que criem uma única cena com o grande grupo, 
dando um título: Parque da Cidade, Feira de Livros, Viagem numa Nave etc. A 
cena pode ser muda ou falada. 

 
Observação 6: Essa atividade inicia o aluno na aprendizagem do uso da 

caracterização de personagens. 
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6. O Corpo 
O ator é um corpo e uma voz. Se um diretor de teatro dirige um ator que 

tenha treinado seu corpo e sua voz, ele terá um material excelente para dirigir 
nas peças teatrais. 

Os alunos da Oficina de Teatro, após as atividades de relacionamento, são 
iniciados nas atividades de Expressão Corporal. As atividades destinadas a 
crianças e adolescentes são específicas para as respectivas faixas etárias. 

Cuida-se que os exercícios não impliquem em prejuízo para os adolescentes 
e as crianças. A partir de 15 anos, os exercícios tornam-se mais complexos, mas 
a idade permite que os executem com facilidade. 

As atividades desenvolvem-se de maneira gradual, do simples ao complexo. 
 

6.1. Exercícios de Expressão Corporal 

1 - Descoberta do Corpo 
. O grande grupo anda pela sala descobrindo o espaço. 
. A um sinal combinado, deitam-se no chão e vão observando: braços, pernas, 

mãos, pés, cabeças, enquanto fazem movimentos lentos com cada membro do 
corpo. 

. Levantam-se, caminham pela sala, devagar, em fila indiana. 

. Continuam caminhando, e é sugerido que façam movimentos com braços, mãos, 
pernas, pés e cabeça. 

. Exercício de respiração e relaxamento. 
 

2 - Preparação Corporal 
. Alongamento global, no solo. 
. Deitados sobre as costas, braços alongados atrás da cabeça. 

 

3 - Alongamento Cervical, de Pé 
. De pé, pernas um pouco abertas, pés paralelos, mãos cruzadas atrás da nuca, 

cotovelos para frente. 
. Estirar o tórax o mais alto possível, como se quisessem decolar. A parte da 

cintura para baixo deve permanecer imóvel. 
. Inspirar, alongando; expirar, relaxando. (Este exercício deve ser repetido cinco 

vezes). 
. Terminar o movimento, girando a cabeça em círculos, impulsionada pelo próprio 

peso. 
 

4 - Relaxamento Cervical, de Pé 
. Deixar cair a cabeça, pesadamente, cinco vezes para a frente; cinco vezes para 

trás; cinco vezes à direita; cinco vezes à esquerda. 
. Somente o pescoço participa deste exercício, os ombros e as costas ficam 

imóveis. 
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5 - Relaxamento Cervical, Deitado 
. Deitado sobre as costas, as mãos cruzadas atrás da nuca. 
. Levantar os joelhos, o mais alto possível, em direção ao peito, tentando tocar os 

joelhos com a testa. 
. Expirar no último movimento, estirando bem o corpo sobre o solo. 
. Recomeçar cinco vezes este exercício. 

 

6 - Relaxamento Dorsal, de Pé 
. A cabeça e os quadris permanecem imóveis. 
. Virar o dorso, da frente para trás, cinco vezes da direita para a esquerda, cinco 

vezes da esquerda para a direita. 
. (As quatro primeiras torções são feitas sem forçar, a última deve ser bem 

forçada). 
 

7 - Relaxamento Dorsal, Deitado 
. Deitar, mantendo as costas em repouso, braços levantados de cada lado da 

cabeça. 
. Afundar a cabeça, inspirando; expirar suavemente, repousando, uma após outra, 

as vértebras, desde o pescoço até o cóccix. 
. Repetir cinco vezes o exercício. 

 

8 - Relaxamento Global, de Pé 
. Frente a uma parede, inclinar o busto e os braços até formarem um ângulo de 90 

graus em relação ao ventre e às pernas. 
. Em seguida, cabeça ao alto, olhando a parede, inspirar de modo a fazer as costas 

redondas. Depois expirar, descendo as vértebras até afundar as costas. 
. De costas para a parede, pernas afastadas, pés paralelos e afastados 75 cm da 

superfície da parede, aplicar as mãos sobre a parede e descê-las, uma após a 
outra, expirando. 

. Quando a coluna vertebral adquirir uma certa leveza, aproximar as pernas uma da 
outra e descer, fazendo-se sustentar por um companheiro. 

. Para voltar, evitar o esforço dos rins ou as batidas da cabeça; é o ponto do 
externo que deve manter o esforço. 

. Mantendo-se bem perpendicular ao solo no plano frontal, deixar o alto do corpo 
pender para a direita o mais possível. Voltar à vertical. Pender para a esquerda. 
Voltar à vertical. 

. Repetir o exercício completo cinco vezes. 

. O peso do braço ajuda a arrastar o corpo e força o relaxamento. 
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6.2. O Tórax e a Respiração 

1 - Aumento da Capacidade Torácica 
Há três zonas torácicas: A zona alta (que corresponde à área pulmonar); a 

zona intermediária (que vai até as costelas livres); a zona baixa (limitada pelo 
diafragma). 

 

a) Para aumentar a capacidade da zona alta 
. Bloquear as costelas mais baixas, apertando-as com as mãos, esforçar-se para 

respirar elevando somente o alto do peito. 
. Repetir cinco vezes. 
 

b) Para aumentar a capacidade da zona intermediária 
. Colocar as mãos sobre as costelas livres para verificar se elas se abrem e se o 

ventre permanece plano. 
. Abrindo o mais possível as costelas baixas, com exclusão das outras e sem a 

participação do diafragma, inspirar e expirar cinco vezes. 
 

c) Para aumentar a capacidade da zona baixa 
. Iniciar por alguns exercícios que consistem em comprimir e largar livremente o 

ventre, sem participação respiratória. 
. Depois inspirar com força, aumentando o volume do ventre, e, em seguida, 

expirar diminuindo o seu volume (pondo para dentro). 
 
Observação: Estes mecanismos estando bem dominados, o aluno pode 

aumentar sua capacidade respiratória e controlar a respiração. 
 

2 - Respiração e Trabalho em Harmonia 
O aluno deve treinar, fazendo um certo número de esforços, acompanhando-

os com uma inspiração e o repouso com uma expiração. Esses exercícios devem 
ser feitos a partir dos temas seguintes: 

 

. levantar uma mala; 

. puxar ou empurrar um objeto; 

. capinar a grama; 

. serrar madeira; 

. jogar um arco. 
 
Todas as atividades descritas são um trabalho de preparação que torna o 

corpo do aluno mais disponível porque se torna mais ágil e mais equilibrado. 
 

Os exercícios a seguir levam o aluno à descontração corporal. É contraindo 
e descontraindo os músculos que o aluno toma consciência da sua ação e 
inação, que é descontração. 
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6.3. Descontração 

1 - Mãos 
. Cotovelos junto ao corpo. 
. Antebraços dobrados para cima. 
. Abrir e fechar completamente as mãos, mantendo o polegar no interior dos dedos. 
. Repetir o exercício: quatro vezes inspirando; quatro vezes retendo o ar nos 

pulmões; quatro vezes expirando; quatro vezes mantendo os pulmões vazios (ao 
todo 16 vezes). 

 

2 - Punhos 
. Com os cotovelos junto ao corpo, os antebraços dobrados para a frente na 

horizontal, fazer voltas em círculo com as mãos, mantendo os dedos bem 
esticados. 

a) Apresentar mãos e dedos para baixo, palmas para a frente. 
b) Voltar os dedos para o exterior. 
c) Voltar os dedos para cima. 
d) Deixar cair as mãos, descontraindo. 
e) Voltar os dedos para o interior, costas das mãos para a frente. 
f) Levantar os dedos para o alto, levando os dedos na vertical. 
g) Deixar tombar as mãos, descontraindo para voltar à posição (a), Inspirar de 

(a) a (c). Expirar na posição (d). Inspirar nas posições de (e) até (f). Expirar 
em (g). 

. O exercício deve ser repetido quatro vezes. 
 

3 - Cotovelos 
. Estender os braços na horizontal, palmas das mãos para baixo, estirando o mais 

possível. 
. Descontrair os cotovelos, deixando os ombros contraídos. 
. Inspirar, contraindo, durante sete tempos. 
. Expirar, descontraindo bruscamente os antebraços, em oito tempos. 
. Repetir o exercício quatro vezes. 

 

4 - Ombros 
. Girar as costas ao redor de um eixo que passa entre as cabeças dos úmeros. 
. Voltar as costas para trás, inspirando e contando 1 e 2. 
. Levantar os ombros bem alto em direção às orelhas, terminando a inspiração 

contando 3 e 4. 
. Trazer os ombros para a frente, contar 5 e 6 retendo a respiração e depois expirar 

contando 7 e 8, descontraindo-se subitamente. 
 

5 - Pescoço 
. Mantendo os olhos fixos para a frente, girar a cabeça em torno do eixo vertical do 

corpo. Iniciar o movimento no sentido dos ponteiros do relógio. 
. Um tempo à direita (contar): 2 para trás, 3 à esquerda e descontrair em 4. 
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. Inspirar de 1 a 3 e expirar em 4. 

. Repetir o exercício quatro vezes. 
 

6 - Tórax 
. Conforme os exercícios de respiração precedentes, tomar uma profunda 

inspiração pela parte superior da caixa torácica, depois, retendo o ar, fazê-lo 
passar para o abdômen, avolumando-o.  

. A seguir, passar o ar uma vez ao alto, outra para baixo, depois expirar, 
esforçando-se para pôr para fora o da parte baixa (que até então era a mais 
volumosa). 

. Guardar um tempo (1, 2, 3,) de repouso e recomeçar o exercício. 

. Repetir quatro vezes. 
 

7 - Parte Superior do Pescoço 
. Recapitular as descontrações anteriores de um a seis. 
. Tomar uma forte inspiração, acompanhada de hiperextensão dos braços 

levantados acima da cabeça, evitando curvar a cintura. 
. Expirar em seguida, suavemente, descontraindo: primeiro os dedos, depois os 

punhos e, em terceiro, os cotovelos. 
. Ao mesmo tempo que os ombros, defendendo a coluna vertebral. 
. O corpo, impulsionado somente pelo peso dos braços e da cabeça, está, neste 

momento, em completa flexão para a frente. 
. Guardar a posição anterior durante quarenta segundos, levantar-se o mais 

suavemente possível, sendo que a cabeça se levanta por último. 
 

8 - Abdômen 
. Permanecendo na posição horizontal, esforçar-se para fazer um círculo com o 

umbigo. 
. Deslocar-se sobre a direita, contando 1. Subir, inspirando, contando 2. 
. Passar para a esquerda, retendo a respiração e contando 3, descontrair-se 

bruscamente, expirando e contando 4 (quatro). 
. Repetir o exercício quatro vezes, começando pela direita e quatro vezes pela 

esquerda. 
 

9 - Quadril 
. Colocar o pé direito sobre um livro alto ou caixa. 
. Restabelecer o equilíbrio do corpo, levantando o quadril esquerdo e inspirando, 

depois descontraí-lo, expirando. 
. Subir contando 1, 2 e descer contando 3 e 4. 
. Recomeçar quatro vezes com cada perna. 
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10 - Joelhos 
. Contrair o quadril, levantando a perna, estendendo-a com força para a frente até a 

ponta do pé. 
. Contar até 4, inspirando, depois descontrair somente o joelho, expirando, durante 

quatro tempos. 
. Recomeçar o exercício quatro vezes com cada perna. 

 

11 - Tornozelos 
. Girar o pé em torno do eixo do tornozelo, a perna estando bem estendida, como 

no exercício anterior. 
. Contar 1, 2, 3, passando à direita, ao alto e à esquerda, inspirando. 
. Contar 4 expirando bruscamente e descontraindo o tornozelo. 
. Recomeçar o exercício quatro vezes num sentido e quatro vezes no outro, depois 

mudar a perna. 
 

12 - Pés 
. Contrair os dedos do pé como se quisesse reconduzir a terra com os pés, para 

trás e para dentro. 
. Contrair durante quatro tempos, inspirando; depois descontrair durante quatro 

tempos, expirando. 
 

13 - Pernas 
. Levantar a perna, flexionando o joelho, como se um fio puxasse a coxa para cima. 
. Deixar, em seguida, cair a perna descontraída. 

 
Observação: Se a descontração for boa, o calcanhar da perna levantada cai 

ao nível da ponta do outro pé. 
 

14 - Face 
. Pode-se fazer a descontração da face após a do pescoço ou bem no início dos 

exercícios. 
 

Observação: Entretanto, aconselham-se aos alunos a praticar ao final desta 
série, pois é difícil e necessita de um certo treinamento. 

 
. Tomar o nariz como centro, esforçando-se para fazer convergir a ele todos os 

músculos da face. 
. Inspirar em seguida, repuxando ao contrário todos os músculos para a periferia do 

rosto. Ao final, expirar, descontraindo a face: os olhos semicerrados, boca 
entreaberta, músculos flácidos. 

. A nuca deve, também, descontrair-se no último tempo. 

. Contar 1 para a contração para a frente, 2 para a contração para trás, 3 e 4 para a 
descontração. 

. Recomeçar o exercício quatro vezes. 
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15 - Descontração Geral 
. Praticar deitado sobre as costas. 
. Imaginar-se fechado numa caixa de madeira ou fortemente amarrado. 
. Passar em revista, em pensamento, todos os músculos da face posterior: barriga 

da perna, coxas, nádegas, costas, nuca. 
. Inspirar com força e contrair todos os músculos das costas, como se tentasse 

rebentar a corda que o amarra. 
. Descontrair em seguida. 
. Repousar por alguns segundos. 
. Recomeçar pelos lados e face anterior do corpo. 
. Como se todos os esforços tivessem sido em vão, respirar de novo e contrair 

todos os músculos do corpo ao mesmo tempo. 
. Descontrair em seguida, progressivamente, como se o aperto que oprimia (corda 

ou caixa de madeira) tivesse quebrado. 
. Respirar, calmamente, uma última vez. 
. Este exercício é feito somente uma vez. 
 

Aconselhamento: Os exercícios, até esta parte, são difíceis e, sobretudo, 
cansam ao aluno. Por isso, na Oficina de Teatro, após cada série, pedimos aos 
grupos de três a cinco que escolham um ou dois exercícios de sua preferência e 
criem improvisações utilizando-os. 

 
Pode-se dar um tema: personagens, uma música ou poema. Se usarem um, 

dois ou mais exercícios, podem acrescentar novos movimentos e posturas a 
partir deles. 

 
Sobre o exercício das mãos, nossos alunos usaram toda a série em torno de 

uma religião inventada, acompanhada de sons vocais lentos, o que resultou num 
humorístico miniespectáculo. Com a série de exercícios com braços e pernas, os 
alunos criaram poses inspiradas nas reproduções dos quadros de Degas. 

 

6.4. Relaxamento 
O relaxamento é um estado particular provocado por uma descontração 

muscular generalizada, acompanhada de um completo repouso. 
 
Para facilitar o repouso mental, convidam-se os alunos a fixar o pensamento 

sobre um número de imagens (cores, formas, nomes, números).  
A fixação dessas imagens interiores não é um relaxamento em si, permite 

somente afastar ideias que preocupam em proveito de temas mais leves, lavando 
até um estado de contemplação que leva o aluno ao relaxamento. 

 
O relaxamento é um exercício ativo, nunca passivo, mas precisa que o aluno 

seja treinado para atingi-lo. 
 



A Bíblia do Reino       41 

Em nenhum momento uma pessoa que atinge um bom relacionamento perde 
o controle de si mesma, como no caso do sono. 

 
Todos os exercícios de relaxamento devem ser desenvolvidos após uma 

descontração geral, o aluno estando deitado sobre as costas, tão 
confortavelmente quanto possível, sem que o local onde está deitado seja muito 
macio, o que o levaria ao sono. 

 

Os exercícios são feitos com os olhos fechados. Ter cuidado para não usar 
cintos, óculos, pulseira, sapatos, roupas apertadas, enfim, nada que dificulte a 
circulação. 

 

Jardim Fechado 
. Imaginar um jardim pequeno, murado. Procurar, de olhos fechados, visualizar 

diferentes tipos de flores, árvores, pássaros, fontes, ouvir as vozes dos pássaros. 
 
. Imaginar que o céu azul vai ficando escuro, cada vez mais escuro, até que, pouco 

a pouco, o jardim (cada detalhe), vai desaparecendo, à medida que o céu 
escurece. 

 

6.5. Cintura abdominal 

O objetivo dos exercícios 

1. Balanço de bacia, deitado 
. Deitar sobre as costas, braços ao longo do corpo, sentido uma curvatura mais ou 

menos acentuada no côncavo das costas. 
 

Observação: Essa curvatura mostra uma atitude viciada da coluna vertebral.  
Para corrigir, levar progressivamente os calcanhares até as nádegas. A 

curvatura desaparece. 
 

. Levantar as pernas, estirar no solo, cuidando para não curvar as costas 
novamente. 

. Inspirar levantando as pernas, expirar ao repousá-las. 
 

2. Balanço de bacia, de pé 
. Pernas ligeiramente afastadas. 

 

. Colocar a mão direita sobre o osso pubiano para controlar com os dedos, 
enquanto a mão esquerda, colocada sobre o cóccix, sente os movimentos deste. 

 

. Nessa posição, balançar a bacia, para a frente e para trás, cinco vezes. 
 

. Esforçar-se, em seguida, em dobrar os joelhos para verificar se a bacia está bem 
colocada. 
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3. Trabalho muscular, de pé 
. Ombros e pernas imóveis. 

 

. Levar para diante a saliência ilíaca direita, depois voltar à posição normal. 
 

. Fazer o mesmo movimento com o lado esquerdo. O movimento completo faz 
evoluir a bacia em forma de 8 (oito). 

 

. Repetir o exercício cinco vezes. 
 

4. Trabalho muscular, deitado 
. Deitado sobre as costas, braços de cada lado da cabeça, levantar as pernas, 

flexionadas nos joelhos. 
 
. Depois, sem movimentar os ombros nem os braços, expirar pela boca. 
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7. Introdução à Mímica 
A linguagem de ação, ou mímica, é universal. Os movimentos de expressão 

são os mesmos em todas as diferentes raças. 
A pantomima é a peça de teatro interpretada em linguagem de ação. 
A mímica é a arte de reproduzir por todos os meios possíveis, mas 

principalmente por si próprio, todos os movimentos visíveis pelos quais se 
manifestam as emoções e os sentidos humanos. 

A mímica é auxiliar obrigatória de todas as artes quando aplicada à 
representação do homem pensando, sentindo, agindo. 

A mímica é sobretudo o elemento fundamental do Teatro, sendo ação, isto é, 
a linguagem mais clara, mais impressionante e pode-se dizer, a mais contagiosa 
tanto que o espectador que vê exprimir pela mímica uma emoção mais ou menos 
intensa, é levado, em virtude da imitação, a compartilhar, a sentir a mesma 
emoção que lhe mostram todos os sinais. 

Não se pretende, na Oficina de Teatro, formar um ator-mimo, pois a mímica é 
arte muito difícil de ser dominada. Apenas se quer que os alunos trabalhem em 
uma iniciação à mímica, o que é útil para desenvolver lhes a espontaneidade 
corporal e contê-los nos excessos verbais. 

A mímica compreende as atitudes, os jogos de fisionomia, os gestos, enfim, 
todos os movimentos do corpo; compreende também o riso, o choro, os gritos e 
todas as inflexões espontâneas da voz. 

 
Os movimentos mímicos dividem-se em cinco tipos, a saber: 
 
a) Movimentos de ação: que são pura e simplesmente os movimentos 

necessários para realizar uma ação: andar, beber, comer etc. 
b) Movimentos de caráter: que são permanentes e que determinam o 

caráter, os hábitos e a qualidade da personagem. 
c) Movimentos instintivos: que são espontâneos, involuntários e que traem 

uma emoção, uma sensação física e moral. 
d) Movimentos descritivos ou falantes: que são voluntários, refletidos, 

compostos e que tem o objetivo de exprimir um pensamento, uma necessidade, 
uma vontade, ou de descrever uma personagem, um objeto, ou de indicar um 
ponto, uma direção. 

e) Movimentos complementares: que são a participação de todo o corpo na 
expressão significativa dada pelo movimento principal, a fim de dar a essa 
expressão mais força e harmonia. 

 
Uma expressão mímica completa compreende: a atitude, o jogo da fisionomia 

e o gesto. 
As expressões de caráter compõem-se sobretudo de atitudes: as instintivas, 

de jogos fisionômicos; as descritivas ou falantes, de gestos com as mãos. 
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A pantomima é a arte ou espetáculo na qual o ator se exprime por um jogo de 
atitudes ou gestos, sem recorrer à palavra, isto é, linguagem de ação ou mímica. 

Na oficina de Teatro, os alunos em iniciação à mímica fazem uma série de 
exercícios, chegando, às vezes, a criar uma pantomima a partir de um poema, de 
um conto, por exemplo: O canário e o manequim (cenas)m de Valmir Ayala, e de 
"As mil e uma Noites" (capítulos), enfim, há uma série de fontes para inspirar 
uma pantomima. 

 
Alguns exercícios básicos de iniciação 
 

7.1. Sequência 

1. Flutuar 
. Um grupo. Olhos fechados. Estabelece contatos pela ponta dos dedos. 
. O grupo tenta, sem romper ou modificar o conjunto, movimentar-se. 
. Cada um deve sentir-se envolvido por um sentimento e se deixar flutuar... 

 

2. Passagens 
. O grupo, alternadamente, se movimenta e estatiza. 
. O espaço interior anima-se subitamente e os movimentos tumultuam-se. 

 

3. Objeto 
. Cada aluno pega uma cadeira. 
. Pode fazer tudo com a cadeira, menos sentar-se. 
. Buscar uma relação não utilitária com a cadeira. 
. Sentir os pontos de contato, as diferentes tensões do corpo, segundo os 

movimentos, como: apoiar-se, subir, afastar-se, envolver-se. 
. Após esta sequência, refazer os movimentos sem a cadeira. 

 

4. Espaços 
. O aluno, em grupo, contrai o corpo, apoia-se na parede, amontoa-se com os 

outros. 
. Caminham, sentem o espaço, imaginam uma ambiente: campo, prisão, praia, 

porão, sótão, corredor da morte etc. 
 

5. Formas 
. Alunos em duplas. Um é o escultor, o outro é o barro. 
. As duplas fazem rodízio. 
. Os alunos podem criar formas abstratas ou concretas. 
. Este exercício pode ser feito com música. 
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6. Sol 
. Uma lâmpada ou um aluno, à direita, representa o sol. 
. O grupo cria atitudes diante do sol, cada um a sua. 
. O sol, para cada um, é percebido de modo diferente. 

 

7. Espelho 
. Um frente ao outro.  
. O primeiro esboça um gesto, o segundo imita-o 
. Podem ser feitas inúmeras criações a partir do primeiro gesto. 
. O espelho quebra, voa desaparece; cada mudança do espelho inspira novas 

atitudes e gestos. 
 

8. Sons 
. O orientador coloca uma fita gravada com os mais diversos sons, pausas, 

mudanças de ritmo, de altura. 
. Os alunos, em grupo, criam movimentos, gestos e atitudes a partir dos sons. 

 
Os exercícios apresentados podem ser criados em grande número pelo 

orientador ou pelos próprios alunos, partindo de um motivo.  
 
Por exemplo: 
- O olhar, a cegueira, a lua, as estrelas, a árvore, a cruz, o túmulo, a orgia, a 

reunião, o testamento. 
 
Ainda podem ser fontes de exercícios:  
- as lendas, os rituais, as fábulas. 
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8. A Voz 

8.1. Espontaneidade vocal 

1. Improvisação veloz 
. Um aluno é convidado a dizer uma palavra (por exemplo: céu). 
. Todos os outros, o mais rapidamente possível, devem fazer uma associação e 

dizer, um a um, a sua palavra (exemplo: sol, azul, nuvens, anjo, Deus, virgem, 
estrelas, nave, pássaros, chuva, guarda-chuva, poema, poeta, constelação, lua, 
satélites, antenas, neve, estrela cadente, trovoada, relâmpago, avião, 
paraquedas, ultraleve etc.). 

 

2. Improvisação lenta 
. Alunos em grande círculo. 
. Um aluno vai ao centro do círculo e faz um movimento lento, estatizando numa 

imagem. 
. Outro aluno vai ao centro e completa o movimento, continuando a imagem. 

Estatiza. 
. Sucessivamente, cada um vai ao centro, criando movimento e imagem em 

continuidade. 
. Ao final, quando todas as imagens estiverem estatizadas, formando um todo, a 

um sinal combinado, as imagens se desfazem, voltando ao movimento inicial, 
estatizando em posição normal dirigindo-se cada aluno para o lugar exato que 
ocupava no início da improvisação. 

 
Observação: Esta atividade silenciosa é para repousar a voz. Logo é repetida 

a improvisação com frases lentas durante os movimentos. Silenciar quando 
estatiza. (Exemplos: Amo minhas mãos, gosto de lavá-las e perfumá-las. Minhas 
pernas podem ser longas, vou levantar a direita até tocar na minha cabeça. 

 

3. Brainstorming 

1ª etapa 
Pedir ao grupo que escolha um tema que coloque um problema com solução 

concreta. 
Exemplos:  

. Um produto novo a lançar no mercado. 

. Como aumentar o número de espectadores nos teatros da comunidade? 

. O que fazer de uma garrafa vazia de plástico? 

. Como afastar as pessoas da TV e fazê-las passear aos domingos? 

. Como lançar um novo jornal? 
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2ª etapa 
Pedir aos participantes que surgiram soluções, sem preocupar-se com o 

caráter plausível ou com o realismo dessas proposições. 
As soluções são escritas no quadro. 
 

3ª etapa 
Quando cerca de 50 proposições forem enunciadas, passa-se à análise. 
 

Observação: 
Durante a 3ª etapa, o grupo efetua o trabalho de síntese, fazendo uma 

reflexão sobre as soluções apresentadas, a classificação, a organização. 
O debate pode ser dirigido pelo professor ou por um aluno. 
 

4. Clube da leitura 
. Distribuir ao grupo um caso escrito. O caso apresenta uma situação-problema. 

(Exemplo: A relação frustrada de pais e filhos; uma cena de Antigona; um ato de 
Shakespeare; a criação de um monumento situado na frente de uma fábrica etc.) 

. Após a leitura pelos alunos, o professor anima a discussão, seguindo um plano 
progressivo. 

. Passagens do texto que chamaram mais atenção. 

. Descrição das personagens envolvidas no caso. 

. Inventário dos problemas. 

. Origem do problema ou problemas. 

. Soluções possíveis. 
 

Observação: Este exercício não é uma análise. É somente destinado a criar 
uma situação favorável à expressão oral. 

 

5. Mensagem visual 
. À frente do grupo é colocada uma gravura ou a reprodução de um quadro famoso 

ou a foto de uma paisagem. 
. Os alunos são convidados a observar e a dar suas opiniões. 
. Os comentários dos alunos são registrados em uma fita ou disco. O registro 

permite que o aluno perceba a adaptação de seu comentário à imagem 
apresentada. 

 

Observação: O registro permite ao aluno ouvir sua voz e perceber suas 
possibilidades de se expressar verbalmente. 

 

6. Cinema falado 
. Grupo de dez alunos, de pé, reunidos na frente de uma porta. 
. Um aluno, sentado, em seu escritório, entrevistará cada um do grupo, visando 

personagens para um filme que vai dirigir (os alunos são atores e atrizes 
profissionais). 

. O aluno-diretor do filme, antes das entrevistas, deve ter escrito um roteiro-síntese 
de seu filme. 

. Após as entrevistas, o aluno-diretor narra o enredo do filme ao atores e atrizes 
contratados. 
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. Os alunos-atores dão suas opiniões sobre os papéis que lhes foram dados. 

. O aluno-diretor inicia o trabalho, gravando as falas. Cada fala deve ter a 
qualidade de exprimir sentimentos e emoções. 

. Ao final, os alunos ouvem a gravação e debatem a expressão verbal. 
 

Observação: O diretor pode fazer vários ensaios antes de filmar as cenas. O 
professor poderá fazer um vídeo do filme para apresentar ao grupo, que discutirá 
voz e gestos dos participantes. O mesmo trabalho pode ser realizado com cenas 
de peça teatral. 

 

8.2. Comentários 
Os exercícios até esta etapa não visam correção de voz, nem ensino de 

técnica vocal. São propostos aos alunos com o objetivo geral de levá-los a 
conhecer as qualidades ou defeitos de sua própria voz. 

 

Todos os exercícios de fala propostos na Oficina de Teatro visam: 
. Oferecer aos alunos situações nas quais possam se expressar verbalmente. 
. Levar o aluno a adquirir um comportamento correto numa situação de expressão 

(falas, gestos, posturas etc.). 
. Adquirir meios de utilizar uma linguagem correta em função das mais diversas 

situações. 
. Estimular a criatividade, buscando romper as formas rotineiras de pensamento e 

expressão. 
. Desenvolver a expressão não-verbal (expressão corporal, mímica, expressão 

plástica). 
. Despertar uma formação centrada sobre o desenvolvimento de aptidões 

intelectuais. 
 

8.3. Improvisações verbais e gestuais 

1. Improvisação a partir de um tema 
. O grupo é convidado a pensar num tema, individualmente. 
. Cada um deverá apresentar uma cena muda curta, em linguagem gestual, sendo 

anteriormente proposto um ritmo pelo professor ou pelos companheiros (lento, 
acelerado ou normal). 

. Cada um dos alunos apresenta sua improvisação. 

. Após cada uma das improvisações, o grupo debate, a partir de focos previamente 
propostos (ritmo, expressão dos gestos) 

 

2. Improvisações a partir de um tema 
. A mesma improvisação anterior (nº 1) é proposta com falas e gestos. 
. Os alunos apresentam-se um a um. 
. Ao final, o debate. Focos: voz, expressão, timbre e tom. 

 

Importante: As falas devem ser registradas em aparelho de som para audição 
durante o debate. Se houver muitos erros, é bom pedir aos alunos que 
reapresentem suas improvisações, corrigindo a linguagem verbal com base nas 
gravações. 
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3. Fotonovelas 
. O professor oferece aos alunos uma revista com uma fotonovela incompleta, isto 

é, faltando a página inicial ou final. 
. Os alunos, em pequenos grupos, observam as fotos e inventam um início ou um 

final. 
. Considerada completa, a fotonovela é encenada com gestos e falas. 

 

4. História sem final 
. Cada aluno do grupo recebe um texto com uma história sem o final. Os alunos, 

em grupos, são convidados a ler, criar um final e interpretar em linguagem 
gestual e verbal. 

. Criado o final da história, um aluno o escreve, acrescentando-o ao texto. 

. A partir do texto completo, os grupos ensaiam e apresentam. O foco do debate: 
coerência do final criado. 

 

5. Era uma vez... 
. Um grande grupo, sentado em círculo. 
. Um aluno deve iniciar uma história, tendo direito a três frases. 
. A seguir, cada aluno deve continuar a história até chegarem a um final. 

 

6. Jogo do Kim 
. Alunos em círculo. 
. O professor coloca, no centro, cinco ou seis objetos. 
. Um aluno é convidado a apresentar-se voluntariamente no centro do círculo. 
. O aluno, no centro, deverá improvisar uma história, colocando em cena todos os 

objetos. 
 

Observação: A história inventada pode ser real ou imaginária, dependendo do 
que o aluno desejar. 

 

7. História a partir de dez palavras 
. Quatro alunos formam voluntariamente um grupo. 
. Cada aluno deverá escrever uma lista de dez palavras. 
. Pede-se aos quatro alunos para construir uma história coletiva, a partir de sua 

listagem, tornando a palavra em uma ordem definida anteriormente. 
. Um aluno começa por uma palavra de sua listagem, outro contínua, partindo de 

uma palavra da sua e assim, sucessivamente, seguem até esgotar as palavras. 
. A coerência interna da história deve ser respeitada na construção. 

 

Observação: Não se trata de criar quatro histórias justapostas, mas de criar, a 
quatro, a mesma história. Este exercício estimula a imaginação e a fala 
espontânea. 

 

8. Narração inversa 
. Cada aluno do grande grupo narra uma história, iniciando pelo final. 
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. Ao iniciar a história pelo final, obriga-se o narrador a explicar o encadeamento 
dos fatos que levam à conclusão. 

. É interessante pedir ao alunos que narrem depois a história, seguindo a ordem 
normal. 

 

9. Entrevista rápida 
. Alunos, aos pares. 
. Um aluno deve entrevistar o outro num tempo limite de dois minutos. 
. O tema deve ser conhecido de todos os participantes, menos do entrevistado 

 

Observação: Este exercício desenvolve a fluência verbal. 
 

10. Ópera maluca 
. Um grande grupo. 
. O professor propõe que criem espontaneamente uma ópera, isto é, que invertem 

uma cena cantada em voz alta. 
. Os alunos são avisados de que a ópera não deve ter coerência alguma. 
. É dado um tempo limite para que o grupo decida: quem são eles, onde estão e o 

que acontece. 
. Dado o sinal do início, as personagens começam a atuar. 
. As vozes devem ser gravadas. 
. Não há rigor quanto à escolha do canto, podendo mesmo ser um pastiche de 

uma ópera já conhecida dos alunos. 
 

8.4 Técnica Vocal 
Após as diversas atividades de expressão oral, realizadas com os objetivo de 

levar o aluno a conhecer melhor as capacidades naturais de sua voz e, ao 
mesmo tempo, a desenvolver a fluência verbal, a Oficina de Teatro dá início ao 
ensino da Técnica Vocal. 

 

O ensino da técnica proposta deve ter um encaminhamento que respeite as 
capacidades próprias de cada faixa etária. 

A criança, dos 6 aos 12 anos, ainda não está apta para uma aprendizagem 
metódica da técnica. 

 

Inicia-se, sem aprofundar demasiado, o ensino da técnica aos adolescentes. 
 

Toda ênfase do ensino da Técnica Vocal é dedicada aos alunos adultos a 
partir dos 18 anos. 

 

1ª etapa - Crianças dos 6 aos 10 anos 
A criança, geralmente, exprime-se mal. Sua expressão vocal é confusa. A 

expressão verbal é em função da memória, partindo de seus conhecimentos. 
 

Não se tem interesse em encorajar essa forma de expressão nos jogos 
dramáticos, pois se cai sobre criança desembaraçadas ou crianças cuja 
conversação é pobre. 
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Nesta fase, os fantoches são um recurso pedagógico importante; através do 

boneco, a criança descobre seus meios de expressão. 
 

Escondida atrás do fantoche, a criança sente-se à vontade, fala sem medo, é 
mais natural. 

 

Jogos 
1. Concurso de respiração 

. Todos os alunos juntos, de pé, em círculo.  

. Após explicar o que é inspirar e expirar, o professor propõe. 

. Inspirar e guardar o ar nos pulmões, contando até 10. 
 

2. Dizer um texto ou poema longo 
. O professor escreve no quadro um texto de dez linhas ou um poema com dez 

versos. 
. Convida os alunos a ler silenciosamente. 
. Pede que leiam o texto, um a um, em voz alta, sem respirar. 
. Logo após, pede que leiam o texto, inspirando e expirando quando houver 

alguma pontuação. 
 

Observação: É mais importante trabalhar com textos ou poemas previamente 
memorizados pelos alunos. 

 

3. Jogo de rapidez dos reflexos 
. Grupo de dez alunos. 
. O professor repete um conjunto de sílabas: bra... bré... bri... bro... bru...; cra... 

cré... cri... cró... cru... ; pla... plé... pli... pló... plu... ; fla... flé... fli... fló... flu... etc. 
(Aproveitar o tipo de sílaba para trabalhar as dificuldades apresentadas na leitura 
em aula.) 

. Um aluno após outro deve dizer uma sílaba. O professor propõe um ritmo 
(acelerado, normal, lento). 

. Os mesmos conjuntos de sílabas podem ser ditos cantando. 

. Os mesmos conjuntos, em voz muito alta. 

. Os mesmos conjuntos, em voz de segredo. 

. Os mesmos conjuntos podem ser repetidos expressando sentimentos (alegria, 
dor, medo etc.) ou sensações (frio, calor,etc.). 

 

4. Com uma folha de papel entre os dentes 
. O aluno coloca uma folha de papel entre os dentes. 
. Mantendo a folha entre os dentes, dizer uma frase: primeiro curta (“Bom dia!), 

depois longa (“Bom dia, meu querido colega!”). 
 

5. Vozes de animais 
. O professor propõe aos alunos que cada um escolha um animal de sua 

predileção. 
. O animal escolhido (cão, gato, pinto etc.) pelo aluno é comunicado a dos grupos. 
. Cada um dos alunos deverá imitar a voz do animal que escolheu, imitando 

também os gestos característicos. 
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6. Ouvindo e descobrindo 
. Mesmo exercício anterior, mas o aluno não deve dizer o nome do animal do qual 

vai imitar a voz e o movimento. 
. Os alunos que assistem deverão dizer qual é o animal. 

 

2ª etapa - Desenvolvendo a expressão verbal 
. A expressão verbal será fácil, se treinada depois dos exercícios anteriores (de nº 

1 a nº 6) e apoiada sobre uma imaginação viva e uma memória rica. 

a) Memória 
. Nada é mais favorável ao desenvolvimento da memória do que versos e trovas 

populares, os quais são transmitidas às crianças de geração em geração. O 
professor deve pesquisar e classificá-las segundo as dificuldades de expressão 
verbal. 

 

Exemplos 
. Celebrai com júbilo 
. A cada momento 
. Dia Feliz (Happy Day) 
. Aleluia, Aleluia, Glória a Jesus 
. A Alegria está no Coração 
. E o Diabo Tremeu 
. Era Prego, Sou Marreta 
. Canimambo 
. Lá no céu tem ruas de ouro 
. Ciranda, cirandinha etc. 

 

b) Imaginação 
Percebe-se facilmente que os jogos repousando sobre a imaginação exigem 

muitas qualidades: qualidades, mais do que qualidades, exigem riquezas: 
leituras, recordações, riquezas que exijam memória. Tais riquezas a criança não 
possui, mas o professor pode oferecer histórias, fotos, objetos que despertem a 
imaginação da criança. 

 

A imaginação é uma capacidade que pode ser desenvolvida através de 
atividades dramáticas e de expressão corporal. 

 

Na Oficina de Teatro, os participantes devem ter contato com diversos tipos 
de pessoas da comunidade (romancistas, poetas, músicos, pintores e atores) e 
visitar locais interessantes (teatros, praças, escolas, jardins, parques e fábricas). 

 

O contato com as pessoas e com lugares da comunidade é importante para 
despertar a imaginação e desenvolver a memória. 

 

Após a visita a um jardim, por exemplo, o professor pede às crianças para 
contarem o que viram e também para reproduzirem elementos (árvores, flores, 
animais) com o corpo; para imitarem os sons e ruídos percebidos (canto dos 
pássaros, ruído do trânsito, vozes etc.). 
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1. Resmungando 
“Resmungos” aqui são onomatopeias que permitem aceitar certas expressões 

e valorizar certas situações. O resmungo permite certos efeitos divertidos, 
através de diálogos breves entre personagens ridículas e engraçadas. 

Embora as crianças gostem muito desta atividade, elas têm uma certa 
dificuldade em realizá-la. 

 

Algumas sugestões: 
. Diálogo entre duas velhas comadres na feira 
. Briga de namorados 
. Oração num templo 

 

Observação: O “resmungo” ou onomatopeia não é feito com palavras, mas 
com sons de sílabas, ruídos com a boca. 

Exemplo: 
. namorado -- tru... tri... tri... bibibi. 
. namorada -- cla... cri... baba... cl? 

 

2. Exercício de pronúncia com frases difíceis 
As frase são dadas pelo professor. Os alunos podem pronunciá-las em 

conjunto, depois individualmente. 
 

. O rato roeu a roupa do Rei Raul. 

. Um prato pronto para Pedro. 

. O ninho do passarinho tem um ovinho pequenininho. 

. Seis balões balouçavam belamente no fundo da vertente. 

. Marlene apanhou um marmelo, escorregou e virou marmelada. 

. Um caçador caça, mas a caçada é melhor com cão. 

. Bão... balalão... tão... tão..., toca o sino na procissão. 

. O pato tirou o sapato para tirar o retrato. 

. A vovó comeu o pão-de-ló com um dente só... 

. Três tristes tigres. 
 

3. Língua inventada 
. O professor propõe aos alunos que inventem uma língua, um jeito diferente de 

falar. (Por exemplo: pla... la... tá... cá... gru... gra... gró... gre... gri etc.) 
. Dois a dois, os alunos combinam um tema para dialogar. (Exemplo: encontro de 

dois amigos, mãe e filho, professor e aluno etc.) 
. Cada dupla apresenta seu diálogo que será entendido pelas entonações e 

gestos. 
 

8.5. Comentários 
Para trabalhar os exercícios de expressão verbal, tanto com crianças como 

com adolescentes e adultos, o professor precisa conhecer as características da 
voz. 

 

A voz possui altura, extensão, registro, intensidade e timbre. 
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Altura 
A altura da voz depende da frequência das vibrações. Para os sons graves, a 

corda é curta e relaxada e vai se distendendo e alongando à medida que a 
frequência aumenta. 

 

Extensão 
A extensão da voz é a distância entre a nota mais baixa e a mais alta que a 

voz é capaz de realizar, medida na escala musical entre a mais grave e a mais 
aguda. 

 

A extensão vocal consiste na capacidade de produzir várias frequências. 
 

Registro 
O registro resulta da mudança da coordenação muscular das cordas vocais. 

Quando as cordas estão atuando, de uma determinada maneira, numa 
sequência de notas, é porque estão dentro de um determinado registro. Os 
registros se dividem em: de peito, de cabeça e misto. 

 
A altura e a extensão da voz variam, evidentemente, com a idade e o sexo. O 

grito do bebê se produz, mais ou menos, em sol. 
 
Nos meninos, a extensão vai aumentando com a idade. Até a puberdade, a 

diferença entre as vozes dos meninos e das meninas, embora existente, não é 
grande. 

 
Na puberdade temos a “mudança vocal”, sofrendo a laringe grandes 

modificações, a ponto de a voz dos meninos descer uma oitava, aumentando as 
cordas um centímetro de comprimento. Nas meninas desce três ou quatro tons. 
Na velhice a extensão se reduz assim como a intensidade. É porque a 
capacidade pulmonar está diminuída e as articulações se enrijecem. 

 

Intensidade 
A intensidade vocal resulta da amplitude das vibrações das cordas vocais. 

Isso, porém, também depende da frequência porque os sons graves têm maior 
amplitude do que os agudos. 

 
A intensidade é medida em decibéis. Entre a voz sussurrada e a mais tensa 

há 100 decibéis. Na conversação normal, a intensidade oscila entre 40 e 50 
decibéis. A intensidade máxima da voz humana, segundo alguns autores, está 
entre 60 e 100 decibéis. Pode mesmo ir até 120 dbs. 
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Timbre 
Fonte: https://www.significados.com.br/timbre  

Timbre pode ser uma característica sonora que permite distinguir sons que possuem a 
mesma frequência, altura e intensidade, mas com ondas sonoras diferentes.  
 

Nos estudos que envolvem a fonética, o timbre é uma característica acústica da fala, 
gerada a partir da vibração da laringe em conjunto com as cordas vocais e 
impulsionada pela passagem do ar pulmonar e das articulações de diversas cavidades, 
como a boca, a traqueia, a garganta etc. 
 

Assim como acontecem com os instrumentos musicais, o timbre da voz humana varia 
de acordo com o formato das cavidades que sofrem com a ressonância das cordas 
vocais, levando em consideração vários fatores, como a quantidade de ar pulmonar, 
por exemplo. 
 

Exercícios 
Na Oficina de Teatro, para que os alunos aprendam alguns dados 

característicos da voz, basta apenas que o orientador lhes dê os conceitos de 
cada um, mas, para que fixem tal aprendizagem, é preciso que façam exercícios 
práticos, através dos quais possam reconhecer a voz em relação à altura, ao 
timbre, à extensão e à intensidade. 

 

a) Gravando 
. Grupo de três a quatro alunos.  
. Os alunos fecham os olhos. 
. Um por um diz a frase: “Bom dia, meu amor!” 
. Um aluno ou o orientador grava as falas. 
. Em seguida, todos ouvem as falas gravadas e devem identificar a voz. 
. Rodízio de três em três para que todos tenham a oportunidade de gravar e ouvir. 

 

b) Debate 
. Após o exercício (a) os alunos respondem às perguntas: 
. Como sabes que a voz gravada é de Fulano? 
. A voz de Fulano é diferente da de Beltrano? 
. Quando os alunos identificarem algumas vozes, o orientador leva-os a discutir o 

“porque” das diferenças, chegando, então ao conceito de timbre. 
  

c) Ouvindo música 
. O orientador convida os alunos a ouvir uma música clássica ou popular. 
. Depois pede que digam o nome dos instrumentos ouvidos. 
. Volta a levá-los a debater o “porque” da identificação de cada instrumento (piano, 

violão, violino etc.). 
. O grupo chega novamente ao conceito de timbre. 
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9. Jogos Dramáticos 
Os jogos dramáticos são atividades de Teatro muito atraentes para a criança 

como para o adolescente e o adulto. 
Através dos jogos dramáticos cria-se, na Oficina de Teatro, um clima de 

liberdade que envolve os alunos, unindo-os. 
O jogo dramático estimula a espontaneidade, a imaginação, a observação, a 

percepção e o relacionamento grupal. 
O aluno que aspira a ser um bom ator ou atriz deve ter leveza e equilíbrio 

corporal e senso de ritmo. Para isso, há inúmeras fontes onde partem as 
criações dos jogos. 

Entre as fontes, para não enumerar todas, destacamos: contos, lendas, 
canções, fábulas, enfim, todo um tesouro do folclore universal. Lembremos o que 
disse Emerson: “O poeta necessita de uma base de tradição popular sobre a qual 
possa trabalhar e que, por sua vez, possa conter sua Arte nos limites de uma 
justa moderação. O folclore liga-o ao povo, fornece-lhe um fundamento para seu 
edifício: colocando-lhe à mão tanto feito, oferece-lhe o prazer e a plena força 
para as audácias de sua imaginação”1. 

 

Quando, na Oficina de Teatro, proporcionamos aos alunos um contato maior 
com o folclore brasileiro e o universal, estamos a seguir passo a passo as 
palavras de Emerson.  

 

Outras fontes: História da Humanidade, mitologias, Bíblia, literatura (poesia e 
prosa), rituais, História das Artes, música clássica e popular, esculturas e 
pinturas de artistas famosos, artesanato, dança e meios de comunicação. 

 

Além dessas fontes sugeridas, o que é aconselhável para o desenvolvimento 
dos jogos iniciais, o orientador oferece aos alunos os mais variados objetos, 
como: lenços, paus de vassoura, molho de chaves, perucas, bigodes, chapéus, 
guarda-chuvas, lança, punhal, tambor, pandeiro, caixas, pandorgas, bengala 
flores, caixa de música etc. 

 

Os primeiros jogos dramáticos devem ser realizados em linguagem gestual, 
pois, sendo, em geral, a linguagem verbal a que predomina no dia a dia, esta se 
torna medíocre. 

 

Após um grande número de jogos em linguagem gestual, o aluno valoriza a 
linguagem verbal, usa-a com moderação, quando realmente necessária. Os 
alunos devem ser postos em guarda pelo orientador contra o fluxo de 
mediocridades verbais. É fundamental destacar a importância da palavra, o 

 
1 Emerson, Ralph W. Ensaios. New York: M Coym 1889. p. 61. 
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cuidado que se deve ter na escolha da expressão verbal para exprimir um 
pensamento ou um sentimento.  

 
“Um pensamento imperfeito, um sentimento sem verdade humana sem valor 

dramático, não deve, no Teatro, ser “honrado” pela palavra.” 
(Shakespeare) 
 
“É mais fácil dizer “Não importa!” do que se entregar ao trabalho mental que 

exigem a expressão muda e o jogo mímico.” (Charles Chaplin) 
 
 
 

10. Conclusão 
Até aqui, vimos a teoria do Teatro Evangélico. A partir de agora é com você. 

Você deve usar tudo o aprendido até então, na prática. “Pensar é fácil, agir é 
mais difícil”. A vida só pertence aos que unem pensamento à ação.  

 
Faça Teatro Evangélico, mas nunca esqueça que o diretor principal deve ser 

o Espírito Santo e o coprodutor, aquele que opina em tudo, é Jesus Cristo.  
 
Lembre-se sempre que a tua glória não é alcançada num palco, diante de 

uma multidão que aplaude, mas sim na humildade e na submissão a Deus. 
 
A seguir apresento algumas peças completas inspiradas pelo Espírito Santo, 

que poderão ser uma ferramenta no aprimoramento de sua educação teatral. 
Divirta-se... 
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11. Coreografia 
Por Patrícia Lopes - Equipe Brasil Escola 

 
Arte Cênica é uma forma de arte apresentada em um palco ou lugar 

destinado a espectadores. 
 

O palco é compreendido como qualquer local onde acontece uma 
representação, sendo assim, estas podem acontecer tanto em praças, como em 
ruas, como em igrejas ou eventos. 

 

A arte Cênica abrange o estudo e a prática de toda forma de expressão que 
necessita de uma representação, como o teatro, a música ou a dança.  

 
A Arte Cênica, muitas vezes chamada de Teatro, divide-se em cinco gêneros: 

1. Trágico 
O gênero Trágico imita a vida por meio de ações completas.  

 

2. Dramático 
O Drama descreve os conflitos humanos.  

 

3. Cômico 
A comédia apresenta o lado irônico e contraditório.  

 

4. Circo 
Um circo é comumente uma companhia itinerante que reúne artistas de 

diferentes especialidades 
 

5. Musical 
O Musical é desenvolvido através de músicas, não importa se a história é 

cômica, dramática ou trágica.  
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11.1. O que é Dança ou Coreografia 
A dança utiliza-se da música e das expressões propiciadas pela “mímica” 

(gestos). 
 

Coreógrafo é o profissional que cria e passa as coreografias, tipo um diretor 
do grupo. 

É um trabalho que exige muita criatividade e conhecimento. 
 

Coreografia é quando as pessoas ensaiam os movimentos previamente, já 
sabem o que vão fazer. 

Dança espontânea é quando os movimentos são criados na hora, sem ensaio 
prévio. 

 

Não tem segredo em se trabalhar com esse ministério, é o mais fácil dos que 
eu já trabalhei, basta que a líder tome cuidado com os hinos, letras, passos, e 
roupas a serem usadas. Cuidado com alguns passos para que não demonstrem 
sensualismo, mesmo sem querer. Nem todo mundo na igreja tem mente limpa. A 
roupa é essencial, o melhor é que seja usado uma calça com uma bata. 

Já vi coreografias lindas, mas que deixavam as calcinhas das dançarinas de 
fora.  

Busque auxílio do Espírito Santo e faça o melhor, porque Deus sempre quer o 
melhor de nós!!! 

 

A coreografia é a arte da composição estética dos movimentos corporais. É 
arte de compor trilhas ou roteiro de movimentos que compõem uma dança... 

 

Nomes sugeridos para grupos de dança: 
* Ministério de Dança Dunamai - palavra grega, que significa Deus Poderoso; 
* Ministério de Dança Kairós - que significa tempo de Deus; 
* Ministério de Dança Rosa de Sarom; 
* Ministério de Dança Shekinah - que significa: a glória de Deus se manifesta! 
* Ministério de Dança Jeová Nissi - o Senhor é a nossa bandeira; 
* Ministério de Dança Face a Face; 
* Ministério de Dança Aba Pai; 
* Ministério de Dança El Shaddai - significa Deus todo Poderoso, Aquele que 

é mais do que suficiente; 
* Ministério de Dança Jeová Tsidkenu - O Senhor é a Nossa Justiça; 
* Ministério de Dança Jeová Sabaoth - Senhor Deus dos Exércitos; 
* Adonai - Senhor; 
* Kadosh - Santo de Israel; 
* Kadesh - Sagrado; 
* Kidush - Santificação; 
* Yeshua HaMashiah (lê: Ramashia) - Jesus, O Enviado. 
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DEFINIÇÃO (gospel) 
Fonte: https://dancanet.blogspot.com/2010/03/  
É um conjunto de gestos corporais que visam expressar o sentido da música 

(e não só), de forma que mesmo sem cantar ou falar, as pessoas consigam 
compreender o que se está exprimindo. 

Obs.: O uso da Mímica 
 

OBJETIVOS 
Dinamizar a música 
Aumentar a expressão musical 
Complementar a música 
Motivação pessoal 
Louvor e Adoração 
Ganhar pessoas ligadas a esta área e não só 
 

JÚBILO E CELEBRAÇÃO 
Júbilo: Alegria excessiva, contentamento expansivo. Alegria expressa com 

sorrisos, gritos e gestos. 
Celebração: Cantar acompanhado de mais variadas formas de expressão, 

batendo palmas, gesticulando, pulando e dançando. 
Obs.: O povo de Deus no Antigo Testamento dançava em suas festas com 

atitude pura diante do Senhor. 
 

REGRAS BÁSICAS 
1. Decência (tanto no vestuário como na própria dança, na expressão etc.) 
2. Coordenação (de passos, gestos, expressão etc.) 
3. Indumentária adequada ao estilo e ritmo da música 
4. Espontaneidade e criatividade 
5. Concentração 
6. Autenticidade 
7. Expressão corporal e facial 
8. Sensibilidade corporal e facial 
 

1. "Decência" 
É importante que haja decência na coreografia, tanto no vestir como na 

própria arte. Existem estilos que definitivamente não devem ser apresentados na 
igreja e em nenhum outro lugar se se tratar de cristãos, por serem formas de 
provocação carnal, e de proveniência maligna, ou ainda inspiração demoníaca. 

A decência é importante pelo facto de que o corpo do respectivo coreógrafo é 
templo do Espírito Santo, outro motivo é a própria natureza de alguns gestos que 
levam o coreógrafo a deitar-se no chão, ajoelhar, levantar pés e mãos, saltar e 
outros formas de expressão corporal que devem ser prevenidas com um traje 
decente. 
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2. "Coordenação" 
A coordenação de gestos, passos, expressão é uma das mais importantes 

advertências para coreografia com exceção de coreografias livres em que cada 
coreógrafo do grupo se dedica a fazer o que lhe apraz dentro dos limites de estilo 
determinado. 

Basta um único componente gesticular diferente, dar passos diferentes, 
expressar diferente para tirar a coordenação e sincronia da coreografia. Há o 
caso particular de coreografias em que cada membro tem sua parte específica, 
fazendo deste jeito diferente dos demais; é importante não confundir. 

 

3. "Indumentária Adequada" 
Veja foto da página seguinte e aqui: https://dancanet.blogspot.com/2010/03/  
 

4. “Espontaneidade e criatividade” 
Espontaneidade e criatividade: A coreografia não se resume simplesmente 

naquilo que se aprende, o coreógrafo deve ser criativo e espontâneo, deve ser 
capaz de em qualquer coisa que ouvir, e der para coreografar, assim o fazer. 
Precisa deixar o seu corpo ser levado pela força da expressão e pelo prazer da 
alma. 

 

5. "Concentração" 
A concentração é outro fator de extrema importância, não obstante eu deixar-

me levar pela música, preciso de muita concentração. Dance com a alma e com 
a consciência. 

 

6. "Autenticidade" 
O coreógrafo deve ser autêntico. Significa que deve haver realidade e 

verdade naquilo que faz, ainda que o esquema não seja de sua autoria, precisa 
demonstrar autenticidade. 

 

7. “Expressão corporal e facial” 
A expressão corporal e facial é o que faz a coreografia. O coreógrafo deve ser 

capaz de impressionar aquele que vê, fazer chorar, rir, trazer emoção ao local, 
consoante ao estilo de música e tipo de coreografia. Cada palavra possui a sua 
expressão característica, tanto facial como corporal, deve haver estilo se 
necessário, agressividade (no bom sentido) se necessário, suavidade se 
necessário, chorar se necessário, rir se necessário, desfalecer se necessário etc. 

 

8. "Sensibilidade" 
Sensibilidade é o que não pode faltar numa coreografia. O coreógrafo deve 

ser sensível à música, às palavras, aos próprios movimentos do corpo. 
 

Retirei esse super-texto aqui da página da professora Roberta Salgueiro e 
gostaria muito de compartilhar com vocês! 
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11.2. Exercícios 
Um dos exercícios mais importantes no aprendizado da dança do ventre é a 

construção de uma coreografia própria. Ao procurar encaixar os passos e 
movimentos aprendidos em uma música, não apenas se exercita a técnica; 
aprende-se a ouvir a música coreograficamente. Ou seja, ouvir pensando no 
corpo e na linguagem de dança aprendida. 

Para apoiar minhas alunas na tarefa de construção coreográfica, reuni aqui 
algumas dicas que, espero, também podem ajudar outras colegas. Essa, no 
entanto, é a minha maneira de criar coreografia; há vários outros modos. 

 

I - Defina qual música você vai coreografar 
1. Se é sua primeira experiência em coreografia, opte por uma música 

simples. Deixe as mais elaboradas para um segundo momento. É sempre 
mais interessante começar pelo mais fácil, para evitar frustrações. Defino 
como simples as músicas com o padrão estrofe 1, refrão, estrofe 2, 
estrofe 3, refrão. Música pop, "moderna" costuma ser assim; 

 

2. Do mesmo modo, escolha uma música curta. As muito longas dão mais 
trabalho, exigem mais imaginação para evitar repetições. Chamo de curta 
a música com duração inferior a sete minutos. 

 

3. Coreografe uma música de que você goste muito. A vontade de dançar 
ajuda bastante no trabalho criativo. 

 

4. Ouça muitas vezes a música. Procure ouvir com fone de ouvido, para 
captar sutilezas. Ouça concentrada, prestando atenção. É muito diferente de 
quando ouvimos uma música enquanto dirigimos, por exemplo. 

 

II - Comece a definir a coreografia 
5. Procure ouvir a música novamente, imaginando uma bailarina dançando. 

Gosto de visualizar uma bailarina imaginária. Geralmente, se me coloco no lugar 
dessa bailarina, minha imaginação dá uma travadinha nos meus pontos fracos. 
Deixe-se imaginar algo realmente maravilhoso, ainda que você duvide que 
consiga executar os movimentos. Se fizer bastante esse exercício verá que a 
prática melhora bastante. Para mim, pelo menos, funciona. 

 
6. Dê uma dançadinha, cheque se o imaginado se adapta de fato à música, 

ou seja, se é viável fazer o que se imaginou. Provavelmente vai precisar fazer 
alguns acertos pequenos, principalmente no tocante à finalização e emenda dos 
passos. Se você quer muito, muito, muito colocar um passinho que ainda não 
está saindo legal, aproveite para estudá-lo. Se ele está bem guardado na 
memória, certamente não custará a passar para o corpo. 
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III - Defina os movimentos a serem utilizados 
7. Observe os pontos altos, explosões e momentos menos excitantes da 

música. Toda música tem as partes bem-marcadas, fáceis, e uma parte que 
convida à "embromation". Fique tranquila e identifique os momentos fáceis e os 
momentos que vão exigir mais de você. 

 
8. Identifique os momentos da música. Na música clássica funciona mais ou 

menos assim: introdução (não dançada), entrada, tema principal, 
desenvolvimento, retorno ao tema principal, finalização. Na música moderna, é 
tudo mais simples: entrada, primeira estrofe, segunda estrofe, refrão, segunda 
estrofe, variação simples da primeira, refrão, fim. 

 
9. Lembre-se que as entradas e as saídas são muito importantes. São a 

primeira e a última impressão de sua dança. Escolha uma entrada com menos 
agitação de quadris, desfile, mostre sua roupa, seus lindos cabelos e, 
principalmente, seus dentes. Não corra demais, seja calma, não fique suando 
loucamente. Você terá tempo para mostrar técnica ao longo da música. Na saída, 
energia nunca é demais. Pode botar pra quebrar. 

 
10. Evite repetições em um mesmo trecho da música. Dezesseis tempos de 

básico egípcio fica entediante. Lembre das variações sobre o mesmo passo, se o 
desespero apertar. Não há problema algum, no entanto, em repetir passos dentro 
da coreografia. Devem, no entanto, ter ênfases diferentes, porque a música está 
variando o tempo todo, pedindo para que você dê ao movimento a energia dada 
às frases musicais. 

 
11. Enriqueça a coreografia explorando bem o espaço. Pontue frente, fundo, 

direita, esquerda, diagonais. Alternar movimentos altos e baixos também é 
importante para quebrar a monotonia. Se você já esteve há um tempo "no alto", 
opte por fechar com um movimento "baixo" - em uma sequência de básico 
egípcio e deslocamento com camelo, por exemplo, conclua com um redondo 
grande. 

 
12. Alterne sequências estanques com sequências dinâmicas. Ou seja, não 

fique apenas parada nem só deslocando. É também importante discernir os 
momentos em que é melhor ficar parada e os momentos em que a música pede 
um deslocamento. Geralmente, taksim pede para ficarmos mais quietas, mais 
introspectivas; quando a orquestra inteira está envolvida, geralmente chama a 
bailarina para um deslocamento. Assista a vídeos de boas bailarinas observando 
suas escolhas de movimento ou quietude. 

 

IV - Anote a Coreo 
13. Crie um código para os movimentos usados na dança. Isso vai ajudar na 

anotação da coreografia. Como sabemos, na dança do ventre não há 
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normatização dos passos, como ocorre com o ballet. O resultado disso é que 
muita gente dá nomes aleatórios para os passos e ninguém entende ninguém. 
Há o "patinho", o "ovinho", o "soldadinho", o "sapinho"...  

 

E há também nomes que muita gente compartilha, como oitos, redondos, 
básico egípcio, camelo... Ou seja, não se preocupe com nomes.  

 

Se preferir, reúna amigas e procure combinar um padrão entre vocês.  
 

Por exemplo, o movimento de rotação de quadril com encaixe ao centro 
(conhecido por muitas como "gotinha") pode receber um nome próprio, dado por 
você. Associe o movimento a uma imagem. Deixe a imaginação fluir. 

 
14. Gosto de me sentar na frente do computador com fone de ouvido. 

Minimizo a tela do word para poder acessar facilmente o winamp (ou real player). 
Vou anotando os minutos e os passos (ou sequências) correspondentes àquele 
determinado momento da música. 

 

Dou o exemplo de coreo muito simples cujo trecho está aqui, na seção de 
vídeos: 

 
0:32 - Bate-cruza (3), batida lateral dupla (repete) 
0:43 - Redondos pequenos, finaliza com redondo grande, 
- batida lateral esq.; batida lateral dir., virada para a lateral com jogada de perna; 
- batida pélvica; 
0:59 - (fakirni) batida lateral esq, virando para a frente - batida lateral dir., batida 

lateral esq 
- batida pélvica. 
- batida lateral dir, esq, batida pélvica 
1:08 - básico egípcio (sem perna), troca de lado recuando; avança com desfile, 

pontua com pulinho, redondinhos 
1:19 - twist, giro; repete para o outro lado 
1:27 - giro deslocando, acentua com peito; repete para o outro lado; 
- repete giro deslocando, shimmy de ombros, giro simples. 

 
15. Experimente dançar com a folha impressa em mãos, anotando possíveis 

ajustes. 
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12. Peças Teatrais 

 
 

12.1. Peça Teatral “O Campeão” 
 
Cenário: Um quarto de pensão, com uma cama de pensão, uma mesinha, um 

abajur e um radinho, luz fraca. 
 

(Música a critério de fita) 
 
Johnny - Deixa eu ver, este dinheiro aqui é para pagar a luz, este daqui, é 

para pagar o aluguel, céus, este daqui é para pagar o dízimo / já estava me 
esquecendo do dízimo, brincadeira... Não posso me esquecer do dízimo, este 
dinheiro é sagrado, tem que ser a primeira coisa que nós devemos nos lembrar. 
(aumenta a música), poxa vida, estou tão cansado. Estou com tantos grilos... São 
tantas coisas que eu tenho de fazer, trabalho, e o seminário então, tenho tanto 
medo de não conseguir terminar, mas este é o meu chamado, sei que vou ser 
um missionário, ei de pregar a palavra de Deus à todas as pessoas que precisam 
ouvi-la, tenho certeza que o Senhor vai me dar condições e vai suprir as minhas 
necessidades, não posso desistir agora, sei que não fui chamado em vão... 

 
(Dobra os joelhos e ora) -- Senhor, tu não me pusestes por calda, me 

pusestes por cabeça, ensina-me a ser corajoso, tenho medo Senhor, medo de 
não conseguir fazer a tua vontade, me perdoa, usa-me Senhor, sei que não me 
destes espírito de covardia... Paizinho, não sei orar, ensina-me a orar... Ensina-
me, principalmente a fazer a tua vontade, que o meu Eu caia por terra, o meu 
orgulho também, minha vontade... Ensina-me, a amar as almas, assim como teu 
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filho Jesus amou, para que eu esteja capacitado para anunciar o teu evangelho, 
sei que és o meu pastor e que nada vai me faltar, Amém, Senhor... 

 

(Música Sinistra) 

Iluminação variada 
 
Brazinha -- Não acredito... 
Foguinho -- Não acredito... 
Trevinha -- Não acredito... 
Brazinha -- Vocês viram só que coisa horrível??? O rapaizinho ali quer ser 

Missionário... 
Trevinha -- Missionário ??? 
Foguinho -- Missionário ? “”-- Senhor, eu quero ser Missionário...””, há, há, o 

ter que dormir no meio do matão... 
Trevinha -- Ter que enfrentar os Índios Canibais... 
Foguinho -- Tuberculose, dengue, pneumonia, malária ??? 
Todos -- Pregar a palavra da Salvação ? 
Brazinha -- Eu ??? 
Foguinho -- Eu ??? 
Trevinha -- Eu ??? 
Todos -- Nem pensar... há, há,... 
 

(Música Sinistra) 
 
Chefão -- Que bagunça é esta aqui heim ??? tão pensamento que isto aqui é 

casa da sogra é ? Vocês estão muito enganadinhos... Todo mundo trabalhando... 
É por isto que o inferno não vai pra frente... 

Brazinha -- Ai chefinho, é nós estamos indignadas... 
Foguinho -- Dá uma espiadinha naquele jovem ali... 
Trevinha -- Adivinha, só o que ele quer ser... 
Chefão -- Hum..., deixa eu pensar... Político corrupto ? 
Brazinha -- Não... 
Chefão -- Contrabandista ?  
Foguinho -- Não... 
Chefão -- Traficante ? 
Trevinha -- Não... 
Chefão -- Falem logo, que coisa... Tão pensando que isto daqui é programa 

do Silvio Santos ??? Tão ??? 
Todos -- Ele quer ser Missionário Chefinho... 
Chefão -- Ah, missionário... que legal, que coisa boa... Que ??? missionário? 
não acredito, mais um missionário se levantando para pregar contra o meu 

reinado e vocês ai com toda esta calma ? Não posso acreditar, aí... está me 
atacando a minha Úlcera Nervosa tragam calmantes... Não creio, deste jeito não 
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há diabo que aguente... Brazinha... Brazinha... venha aqui... vá lá e arranque 
esta ideia da cabecinha daquele rapaz, pelo amor de qualquer coisa... 

 

(Música Sinistra) 
 
Brazinha -- Hei ? Johnny... O mundo acabará amanhã de manhã... hi, hi 

Johnny, Johnny... 
Johnny -- Hum... que tal se você passasse amanhã de manhã, de preferência 

após as 8:00 hrs... ( pausa, se assusta) -- Ai, meu Deus... O que é isto ??? 
Brazinha -- Ai, seu ingrato... nunca mais ouse repetir esta palavra na minha 

frente, vem lá do Cacha Prego para abrir os seus olhos e você me agradece 
desta forma ? 

Johnny -- Desculpa, mas não te conheço, nunca te vi mais gorda, nem que, 
viesse lá dos confins dos Judas, não queria papo contigo... 

Brazinha -- O que ? o que ??? não me conhece ??? como ousa falar assim 
comigo, sou sua amiga queridinho... E vim aqui em uma missão muito especial 
sabia ? minha missão ??? abrir os seus olhos, tá meu amor... Johnny, você é um 
bobo sabia ??? 

Johnny -- Não, não sabia... porque achas que sou um bobo, heim ??? muito 
inteligente a senhorita né ??? 

Brazinha -- Sou, sou mesmo... e daí tá com invejinha tá ??? você é bobo, 
cego e tonto tá ??? olha bem pra você queridinho... tá, enxergando você ai no 
espelho ??? tão novinho, tão bonitinho, tão engraçadinho... e tão bobinho, hi, 
hi,... cheio de vida e com tantas ideias de querer mudar o mundo, deixa isto para 
os velhos caretas, caia na real meu amorzinho... você tem que aproveitar a vida 
queridinho, dá uma olhadinha... gatinhas de montão, que curtição... olha lá 
aquela loirinha, tá olhando para você... 

Johnny -- Será ??? 
Brazinha -- Claro, seu bobinho... Vá lá convida ela para curtir um cineminha, 

uma danceteria, coisa e tal... 
 

(Música a critério de fita) 
 
Narrador -- Johnny, não de ouvidos aos mensageiros de satanás, saibas que 

não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, de que vale você ganhar o 
mundo inteiro e perder a sua Salvação Eterna ??? Eu não quero que pequeis, eis 
que eu amo o pecador, mas abomino o pecado, as coisas mundanas cheiram 
mau as minhas narinas. Falo contigo, pois sei que és forte, sei que tendes força 
para vencer o maligno, eu venci o mundo, vença você também, não ameis o 
mundo, nem aquilo que o mundo pode-la oferecer, pois o mundo jaz no maligno, 
se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele, eis que o mundo e as 
suas concupiscências não está em mim... “” Johnny, não de ouvidos ao pai da 
mentira. 
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Johnny -- É verdade, não acredito em nada do que você está falando, tá -- dá 
o fora daqui que eu estou como a Bíblia ensina, andando na luz, e a luz e a luz 
não tem comunhão com as trevas, tá ? 

Brazinha -- Seu, seu Ingrato... 
 

(Música de suspense) 
 
Foguinho -- Não acredito... 
Trevinha -- Não acredito... 
Chefão -- Não acredito... 
Brazinha -- Mas, chefinho... eu fiz o possível... 
Chefão -- Fizesse o impossível sua incompetente, incompetente... 
Foguinho e Trevinha -- Incompetente, incompetente... 
Chefão -- Trevinha, é a sua vez, pelo amor de qualquer coisa, vá lá... 
 

(Música de Suspense) 
 
Trevinha -- Johnny, Johnnyzinho... JOHNNYZÃO... 
Johnny -- Hummm... quem é você ??? 
Trevinha -- Dona Treva das Trevas da Silva Santos... Muito Prazer... sou 

amiga daquela incompetente que ainda agorinha tentou te converter... 
Johnny -- Não, não creio, o que você quer de mim... 
Trevinha -- Caia na real o carinha, para com este bregnaith, você está sendo 

ridículo o meu... pra que ficar perdendo tempo com esta onda de ser Cristão??? 
abra os olhos meu chapinha... estamos num Novo Tempo, a era de peixes já 
Era... estamos na Era de Aquarius, olha bem Johnny, este cara que você  está 
anunciando não está com nada, se ele não voltou até agora, é por que não volta 
mais... Vem comigo meu amigo, vou lhe mostrar, um novo caminho, vamos 
descobrir novos mundos, você tem mui poder, o poder está dentro de você, você 
pode fazer tudo e conseguir tudo o que quiser, e sabe o que é melhor de tudo ?, 
você precisa da ajuda de ninguém... não é o máximo ??? 

 
Johnny -- É... 
 

(Música a critério de fita) 
 
Narrador: “” Johnny, preste atenção no que vou lhe dizer, Deus criou o 

homem segundo a sua imagem e semelhança. Então isto quer dizer que o 
homem é um ser criado por Deus, é criatura que tem que ser submissa ao seu 
criador... Nada podes fazer sem ajuda de Deus, pois é o Espírito Santo que nos 
dá força e capacidade de sermos alguém importante para o criador.  Jesus Cristo 
é o mesmo ontem, hoje e eternamente e se ele ainda não voltou para levar os 
seus escolhidos a culpa é somente sua... Pois ele disse que só iria voltar, quando 
este Evangelho da Paz fosse anunciado a todos os moradores da terra, espere 
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pacientemente no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e podes ter certeza, 
que as demais coisas ele vai fazer... 

Johnny -- É você, quase me enganou, né ? mas não acredito em você, sei 
que só o Senhor Jeová é Deus digno de todas as coisas e digno de toda a 
adoração... 

Trevinha -- Não, Não... não... 
 

(Música Tenebrosa) 
 
Brasinha e Foguinho -- Incompetente, imprestável... Incompetente, 

imprestável... 
Trevinha -- Grande coisa eu quase consegui... 
Chefão -- Quase ... se não fosse quase você teria quase conseguindo né ? ai, 

estou arrumado de funcionários, deste jeito o inferno vai a falência... Vou ter que 
demitir esta cambada... 

Foguinho -- Deixa que eu vou chefinho, agora o negócio é comigo... 
 

(Música Sinistra) 
 
Foguinho -- Seu Johnny, acorda que eu quero ter uma conversinha muito 

séria com o Senhor... 
Johnny -- Não... de volta ? -- assim não a cristo que aguente ??? 
Foguinho -- Ai... Não ouse repetir esta palavra na minha frente... 
Johnny -- Qual palavra ? Jesus ? 
Foguinho -- Não... 
Johnny -- Mas fale logo, o que deseja de mim ??? 
Foguinho -- O que aquelas duas incompetentes não conseguiram. O que é 

isto aqui ??? Envelope de dízimo ??? há, há... Não acredito, não creio no que os 
meus olhos estão vendo... 

  
Johnny -- Que que foi ? 
Foguinho -- Corta essa Johnny, um coitado igual a você dizimando ? não tem 

nem aonde cair morto, olha... até as baratas e ratos estão pedindo por 
misericórdia... caia na real, pega este dinheiro, e faça umas comprinhas que você 
ganha muito mais... Dizimista quanta imaginação... 

 

(Música a critério de fita) 
 
Narrador -- Johnny, seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor vais te 

abençoar, em tudo rendei graças a Deus, assim dizia o salmista Davi, “fui moço, 
hoje sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão... 
Assim diz o Senhor dos Exércitos: -- Trazei todos os dízimos e ofertas a Casa do 
Senhor, depois fazei prova de mim, eis que derramarei abundância e bençãos 
sobre a tua casa. 
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Johnny -- Obrigado Senhor... E você vai dando o fora... passe muito bem. 
 

(Música Sinistra) 
 
Chefão -- Bandão, bando de incompetentes, assim eu não aguento, assim 

vou ter que tirar umas férias... 
Brazinha -- Mais... 
Chefão -- Nada de mais. 
Trevinha -- Mais... 
Chefão -- Nada de mais. 
Foguinho -- Menos... 
Chefão -- Nem mais e nem menos... Agora vou lá, e vocês vão ver o que é 

impor respeito, tá ? seus imprestáveis... 
 

(Música Sinistra) 
 
Chefão -- Johnny, acorda seu imprestável, só pensa em dormir é ??? vai se 

espertando. 
Johnny -- Ai, misericórdia, o que é isto que está na minha frente ??? 
Chefão -- Misericórdia ? misericórdia... Há, há, há... Não conheço esta 

palavra, meu caro inimigo... você não sabe que eu sou né ? eu sou o terror 
noturno, eu sou o medo, sou a seta que voa ao meio-dia... sou o príncipe das 
trevas... 

Johnny -- O queres de mim ??? 
Chefão -- Você não é nada Johnny, não passa de um vermezinho sabia ? 

Você acha que tem capacidade para pregar a salvação ? Você é um pecador, 
pecou a vida inteira, e agora quer dar uma de Maria Madalena arrependida ? 
Você tem que me adorar ajoelhe-se aos meus pés, me adore... 

Johnny -- Não, não... 
Chefão -- Preste me culto... 
Johnny -- Pelo amor de Deus, não vou te adorar... 
Chefão -- Não... não diga isto... 
 

(Música Suave) 
 
Narrador -- Cala-te anjo das trevas, quem pensas que és ? Só o Senhor é 

Deus, digno de ser adorado, de ser louvado, e de receber toda a honra, toda a 
glória a força o domínio e o poder, você é um derrotado... 

 
Chefão -- Não, não sou... 
 
Narrador -- Claro que é... E você sabe muito bem disto, você já foi julgado 

juntamente com os seus anjos rebeldes que traíram a confiança de Deus o 
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Criador de todas as coisas, inclusive você, que deixou o orgulho entrar no seu 
coração e a vaidade subir a sua cabeça, por isso se levantou contra o Criador, 
estás condenado ao lago de fogo eterno, juntamente com os seus anjos e todos 
aqueles que lhe derem ouvidos... 

 
Chefão -- Não, não e não... 
 
Narrador -- Claro que sim... Se não se lembras prestes atenção no que eu vou 

te mostrar, lembra daquela história que está escrita no livro da vida, aquela luta 
que você teve com o filho de Deus... 
 

Chefão -- Não... 
 
Narrador -- Aquela luta aonde você, onde você foi derrotado, e Jesus Cristo, o 

filho de Deus, foi o único campeão. 
 

12.2. FOGE FABIANE, FOGE.... 
Peça Teatral, para jovens que usam drogas. Serve também para alertar 

aqueles que não usam, resumindo diz que JESUS, ressuscitou está pronto para 
libertar todos aqueles que o aceitarem como único e suficiente salvador de suas 
vidas. 

 

1º Ato 

Apresentação dos personagens 
Inicia-se com as luzes apagadas, toca uma música de fundo, diminui o som 

da música, acende as luzes. 
 
Os personagens principais são: NILVA, CIDA, FABIANE, MARCIO E 

ADRIANO. 
 

(Cenário): Uma sala de estar. 
 
Fabiane - Mamãe!!! 
 
Cida - O que foi minha querida filha? 
 
Fabiane - Já estou indo para a escola dominical, aliás, já estou até atrasada.  
 
Cida - Está bem minha filha, mas ve se chega um pouquinho mais cedo para 

o almoço, teremos a visita dos seus avós. 
 
Fabiane - Tudo bem, mamãe, até mais então... 
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 (Marcio, espera Fabiane, escondido, atrás de uma árvore) 
 
Marcio - Oi, gatinha!!! 
 
Fabiane - Marcio, o que você está fazendo por aqui? 
 
Marcio - Olhando a paisagem, que tal irmos a uma lanchonete para tomar um 

refrigerantezinho, esta amanhã de domingo está uma beleza, você não acha??? 
 
Fabiane - Não, não posso, estou indo a Escola Dominical, você não quer ir 

comigo para aprender um pouco sobre a Palavra de Deus? 
 
Marcio - Eu???, Ah, Ah, Ahhha... até parece, corta esta mina, meu lance é 

outro, esta onda de igreja é caretice. Vamos na lanchonete, fazer um lanchinho, 
encontrar com a turma... 

 
Fabiane - Não posso Marcio, se Mamãe descobre, ela fica furiosa comigo, 

além disto não posso deixar de ir a Escola Dominical. 
 
Marcio - Me diga uma coisa, a sua tem uma bola de cristal? 
 
Fabiane - Não! 
 

Marcio - Ela é vidente? 
 
Fabiane - Claro que não Marcio. 
 
Marcio - Então menina como é que ela vai descobrir, 

vamos nesta garota que será bom a beça!!! 
 

Fabiane - Está bem, vamos, mas não podemos nos demorar. Fiquei de 
chegar mais cedo em casa. 

  

( Música ) 

( Fabiana, Chega atrasada em casa ) 
 
Cida - Fabiane, por que você chegou tão atrasada assim??? 
 
Fabiane - É, Bem..., é que fiquei conversando com alguns irmãos em frente 

da igreja, e quando vi as horas já tinham se passado... 
 
Cida- Você quer que eu acredite nesta história? olha no relógio, são 2 horas 

da tarde, seus avós estão quase jantando já. 
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Fabiane - Mas... 
 
Cida - Fabiane, porque você não está olhando nos meus olhos, por acaso 

você está mentindo para mim? Não precisa você nem responder, sei que estás 
mentindo... 

 
Fabiane - Não mamãe! Não estou mentindo. Por que haveria de mentir para a 

senhora? 
 
Cida - Até hoje você nunca havia mentido para mim, mas fica na sua 

consciência. Você conhece muito bem a Palavra de Deus, e sabe que o diabo é 
o pai da mentira, e que todos os mentirosos são filhos do diabo. 

 
Fabiane - A senhora ousa me chamar de filha do diabo? Tudo bem, mamãe 

(sai correndo em direção da rua). 
 
Cida - O que está acontecendo com esta menina. Ela nunca foi assim. 
 
 

2º Ato (Segundo Ato) 

Uma sala meio escura com roupas sujas, ambiente sinistro. 

(música sobre drogas) 

(Marcio entra, todo feliz. Alguns jovens pelos cantos). 

 
Marcio - Pessoal, estou apaixonado! 
 
Nilda - De volta? Quem é a vitória desta vez? 
 
Marcio - Pô Nilda, se liga guria! Desta vez é pra valer mina! 
 
Nilda - Conheço esta história. 
 
Marcio - Nildinha, o que você fez com aquelas seringas que eu achei no lixo? 
 
Nilda - O cara, que pergunta mais besta, claro que eu sei, o meu chapa foi 

legal demais, viajei mesmo. Foi uma das melhores picadas que já dei. Conheci 
Marte, Vênus, Júpiter. Foi legal para caramba. 

 
Marcio - O que? Você está maluca. Será que não vê? Um monte de caras 

morrendo por aí por usar seringas contaminadas. Sabe lá de quem era esta 
seringa. 

 
Nilda - Pô, corta essa malandro. Quem cuida da minha vida sou eu!? 
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(entra outros amigos) 
 
Tatiane - Hei galera! Que tempestade é esta, paz e amor, brothers! Façam 

paz, façam guerra! 
 
Marcio - É esta maluca que só apronta!!! Mas deixa pra lá. Hoje não quero 

brigar, pois estou muito feliz, conheci uma garota muito especial. 
 
Nilda - Pô. Deve ser uma mina muito especial. É de ouro é? 
 
Marcio - Se liga, Nildona, que não quero papo contigo tá. A mina não é de 

ouro não. Ela é legal, linda maravilhosa. Só tem um probleminha, ela é 
evangélica. 

 
Tatiane - O que? crente. Você está maluco. Tem tantas garotas por aí e você 

vai logo se apaixonar por uma fanática?  
 
Marcio - Quer saber de uma coisa? Eu não me importo, se ela é crente tá? 

Estou a amando. ela é especial. Tem um brilho diferente. A beleza dela é 
diferente. 

 
Adriano - Então quer dizer que o Marcio vai abandonar a galera do barulho, 

por causa de uma crentinha cretina. 
 
Marcio - Ih pessoal. A inveja matou Abel. Vocês estão levando pra outro lado. 
 
Nilda - O Marcião. Então por que você não apresenta essa mina pra nós? 
 
Marcio - Eu marquei com ela aqui. Mas respeito com ela hem?! Olha ela 

chegando ali. 
 
Adriano - Pô é uma gatinha! 
 
Marcio - Oi Fabiane. quero que você conheça meus amigos. 
 
Fabiane - Olá pessoal. Muito prazer em conhecê-los. 
 
Nilda - O mina! Não tá a fim de uma picadinha aí. 
 
Fabiane - Não uso isto! Quem faz minha cabeça é Jesus Cristo. 
 
Adriano - Sempre uma primeira vez mina de ouro. 
 
Tatiane - É mesmo garotinha. Corta esta. Embarca na nossa! 
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Fabiane - Não. Já disse não quero. Por favor, não insistam. 
 
Marcio - Parem com isto. Será que não ouviram. ela não quer. Que mania 

mais boba de ficarem insistindo e querendo obrigar os outros a fazerem o que 
não querem. 

 
Fabiane - Eu vim aqui para te falar que estou muito arrependida de ter 

mentido para minha mãe, e que você nunca mais me peça para fazer isto. 
 
Marcio -   E daí, o que eu tenho com isto, você mentiu porque quis, não te 

obriguei. 
 
Fabiane -   Eu vim aqui também para dizer a você e aos seus amigos, que 

vocês estão cegados pelo inimigo, cegos. 
 
Tatiane -   Cega eu? quem tá cega é você queridinha, pois eu estou 

enxergando muito bem. 
 
Fabiane - Não é desta cegueira que eu estou falando, é de uma cegueira 

espiritual, quem não conhece a Deus é completamente cego, vive num mundo de 
trevas e de pecado, se iludindo com as drogas, orgias, e festas carnais. Mas 
aquele que aceita a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, passa a 
enxergar de uma maneira toda especial, pois ele é a luz do mundo e quem segue 
jamais anda em trevas, ele é o único caminho que conduz o homem até Deus. 
Por favor aceitem Jesus nas suas vidas, hoje pode ser a única chance de vocês, 
amanhã pode ser muito tarde, Jovens, Jesus é a sua única saída. 

 
Nilda - Hei garota, de quem você está falando, nunca me falaram antes que 

existia um cara tão especial e poderoso assim... 
 
Fabiane - Mas hoje eu te falo, Nilda, Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Rei dos 

Reis, que morreu na cruz do Calvário. 
 
Adriano - Mas se ele morreu, não pode nos ajudar, não pode ajudar nem ele 

mesmo, pois está morto. 
 
Fabiane - Ele morreu na cruz do calvário, mas desceu lá no inferno e lutou 

contra satanás e seus demônios malignos, tomou a chave da vida e da morte, 
levantou para o alto e deu uma brado de vitória, gritou Aleluia, que significa 
liberdade, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e hoje ele está assentado à 
direita de Deus Pai, onde está olhando você e pronto para te salvar e te ajudar te 
libertando de todos os males e pronto para perdoar todos os seus pecados. Pois 
somente ele tem poder para perdoar pecados, pois a Ele foi dado todo o poder 
em cima dos céus e abaixo na terra.  Alan Kardeck está morto, Buda está morto, 
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os Aiatolás estão mortos, e muitos outros que são considerados santos estão 
também mortos e enterrados, mas Jesus Cristo, é o único que venceu a morte e 
ressuscitou, e Ele é Santo, Santo, Santo... 

 
Adriano - Que papo, mais careta ... 
 
Tatiane - É mesmo, e se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. 
 
Fabiane - A minha parte eu já fiz, o resto é com vocês, agora vocês são 

conhecedores da Palavra, já não podem serem chamados de inocentes. 
 

(Sai de Cena) 

(Música sobre drogas) 
 
Nilda - Marcio. 
 
Marcio - O que é garota, vê se não enche, porque não estou legal. 
 
Nilda - Marcio, me escuta um pouco cara, eu estou com um problema muito 

sério... 
 
Marcio -   Ah, Ah, Ahhha..., você com problemas, se liga guria, você vive 

longe da realidade humana, vive viajando... 
 
Nilda -   este é o meu problema, viajei demais, semana passada eu fui ao 

médico fazer um exame de sangue, e descobri que estou com uma doença muito 
grave.   

 
Marcio -   Você está brincando comigo, não vai dizer que está com... 
 
Nilda - (chorando) - Isto mesmo Marcio, eu estou com AIDS, estou 

desesperada, não quero morrer... 
 
Marcio -   E agora tanto que lhe avisei para tomar cuidado, você sabe que 

AIDS não tem cura... 
 
Nilda -   Marcio, lembra da tua garota, ela falou de um Deus todo poderoso, 

ela falou que seu filho Jesus, aquele que foi o único que ressuscitou Ela falou 
que tem poder para fazer todas as coisas, para libertar, para salvar e também 
para curar, vai atrás dela e pede para ela pedir para este Deus me ajudar, por 
favor... 

 
Marcio - Então espere aqui que eu vou chamá-la. 
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 (Marcio vai até a casa de Fabiane e conta toda a história, 
logo após voltam para o local onde está Nilda e seus amigos) 
 
Nilda (chorando) - Fabiane, pede para o teu Deus me curar, se me curar, eu 

vou mudar de vida e vou segui-lo e vou anunciar que ele e seu filho tem poder 
para curar. 

 
Cida - Nilda. Eis que o Senhor pede para eu te falar, que se hoje ouvires a 

voz do Espírito Santo e não endurecer o teu coração, ele vai te curar pelo amor 
que ele tem em você... 

 
Fabiane - vamos dar as mãos e fazer uma oração.  Senhor meu Deus, em 

nome de Jesus Cristo, te pedimos perdão por nossas falhas e te peço agora que 
o senhor faça uma obra na vida de cada um que está aqui. 

Agora repitam comigo: Senhor Jesus te aceitamos como nosso único e 
verdadeiro Salvador e Senhor... amém. 

 

(Passam os dias e todos estão reunidos na casa de Fabiane, 
aguardando o resultado dos exames, é Páscoa,). 
 
Marcio - como a Nilda está demorando. 
 
Fabiane - calma Marcio, ela já aparece por aí... 
 
Tatiane - O que será que vai dar no resultado dela? 
 
Cida - Será que vocês não confiam em Deus? hoje comemoramos a Páscoa, 

data em que lembramos que JESUS ressuscitou, então vamos ter fé que este 
Jesus tem poder de curá-la e que ele já a curou. 

 

(Entra Nilda) 
 
Nilda - Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos, estou liberta e curada no sangue 

de Jesus, para honra e glória do seu Santo nome, não apareceu mais nada no 
meu exame. 

 
Adriano - De hoje em diante também quero aceitar este Jesus que ama minha 

vida, pois ele é muito poderoso. 
      
Marcio -   Vamos anunciar aos jovens que encontrarmos pelo caminho, que 

Jesus cristo Salva, Batiza com o Espirito Santo, Cura e é o Rei que está voltando 
para levar aqueles que o aceitarem em suas vidas. 

Fabiane, a partir de hoje quero ir sempre com você a igreja e ajudar na obra 
de Deus. 
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Fabiane - Glórias a Deus por isso... 
 
Cida - Hoje comemoramos a Páscoa, mas nunca devemos nos esquecer que 

Jesus sempre deve permanecer vivo em nossos corações. 
 
Narrador: E você jovem, adulto ou criança, lute também. Anunciai aos seus 

conhecidos, que Jesus Cristo, Salva, batiza com o Espirito santo, Cura e voltará. 
Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. 

As drogas matam e principalmente o pecado mata o espírito e a alma.  
Só em Jesus há vida. 
Jovem!! Jesus é a única saída. E também a única entrada para o céu. 
 
Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que 

venham os maus dias, e cheguem os anos em que dirás: Não tenho prazer 
neles; Eclesiastes 12:1 
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12.3. A Última Trombeta 

Peça Teatral: baseada no livro do Apocalipse 
 

 
 
SINOPSE: Esta peça teatral, tem por objetivo alertar aos evangélicos ou 

a leigos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e de alguns 
acontecimentos que virão após a sua vinda. 

 
(Inicia-se a peça com Helena, cuidando dos seus afazeres domésticos, e 

ouvindo um programa de rádio, de repente o programa é interrompido por uma 
notícia de última hora:). 

 
Freguês - Quando eu estava pagando as despesas das minhas compras, o 

negociante que estava trocando o dinheiro sumiu, sumiu sim, senhores sumiu e 
não se sabe para onde..., eu notei apenas que ouvi algumas palavras 
semelhantes a: 

 
- Glórias a Jesus, glórias a Jesus, Glórias a Jesus..., e então eu não ouvi mais 

nada, não vi mais o negociante, eu cheguei a esfregar os meus olhos, pensando 
que eu estava sonhando, aquilo era inacreditável, tudo então parecia uma leve 
neblina, e eu não tinha mais nada para ver 

 

 (Radialista) 
Mamãe - Meu filho, meu filhinho..., aonde está ele??? socorro!!!, alguém me 

ajude, alguém roubou meu filho, ele estava ainda a pouco deitadinho dentro do 
carro, mas agora já não estava amais, socorro!!!, meu filhinho desapareceu, onde 
está a polícia?, cadê meu filho??? 
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 ( Narrador ) 
Negociante - Socorro, socorro, não sei como, mas dois empregados meus 

desapareceram na minha frente, o que é isto??? 
 

 ( Narrador ) 
Helena - O que será o fim disto? de todas as partes os acontecimentos são 

iguais, os desaparecimentos das pessoas são idênticos, de todos os cantos do 
planeta chegam as mesmas Notícias, o que é isto? 

  - O que é isto??? 
  - O que é isto??? 
  - O que é isto??? 
 
Todos - O que é isto??? 
 

 ( Narrador ) 
Helena - O que deve ser isto que está acontecendo? senhor meu Deus, 

ajuda-me a compreender. 
 

( Narrador ) 
Sofia - Rute, Rute... 
 
Helena - O que se passa? mas aquela é a senhora Sofia, que vem vindo 

desesperada a chamar pela sua filha Rute... 
 
Sofia - A senhora não viu alguma pessoa desconhecida passar por aqui 

passar com a minha Rutinha??? 
 
Helena - Não, não vi. 
 
Sofia - Eu estou tão desesperada. 
 
Helena - Mas o que aconteceu? 
 
Sofia - Alguém roubou Rute minha filhinha, minha querida Rutinha... 
 
Helena - Mas onde é que ela estava dona Sofia? 
 
Sofia - Não encontro mais, ainda a poucos instantes, ela estava sentada na 

escada, e enquanto eu cuidava do jardim, tive que ficar espantada quando eu 
olhei para ela, e não a vi mais. 

 
Helena - Mas como? isto é impossível, como num avir e fechar de olhos??? 
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Sofia - Sim. Como num abrir e piscar de olhos, apenas notei que um vulto 
rápido subia pela parede, olhei para os lados, para cima e não a vi mais. 

 
Helena - Mas o que será isto??? 
 
Sofia - Não sei mais o que fazer, OH Deus ajuda-me a encontrar minha 

filhinha minha querida Rute, aonde está minha filha?, o que foi feito dela? cadê 
minha Rute, eu quero minha filha, Rute... 

 
Helena - Meu Deus do céu, eu estou perplexa com este fato acontecido, é 

igual ao que o rádio notícia, hei mas o que é aquilo??? É o meu marido André!!!, 
sim é André que vem vindo muito apressado de volta do serviço, mas são 
apenas 9:00 hrs da manhã, o que será que aconteceu??? 

 
André - Olá minha querida esposa, eu nem sei como lhe vou explicar o que 

aconteceu. 
 
Helena - O que foi que aconteceu? 
 
André - Algo muito estranho está acontecendo. 
 
Helena - Muito estranho? 
 
André - Lá na oficina a confusão é geral. 
 
Helena - Por quê??? 
 
André - Ninguém entende mais nada, de repente de um momento para o 

outro, alguns de nossos colegas desapareceram. 
 
Helena - O que??? 
 
André - Como se tivessem combinado, entende? desapareceram sem 

nenhum aviso, as máquinas estão paradas. 
 
Helena - O que é isto meu Deus, como é que pode André??? 
 
André - Chegamos a pensar de imediato que pudesse se tratar de algum 

sequestro, ou ater mesmo um desastre, então começamos a procurar pelos 
colegas. 

 
Helena - E aí? não encontraram nada??? 
 
André - Não encontramos nenhum vestígios deles. 
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Helena - Absolutamente nada André? 
 
André - Absolutamente nada., e enquanto estávamos a se entreolhar uns aos 

outros, ficamos espantados. 
 
Helena - Com o que André? 
 
André - Um de nossos colegas começou a chorar e a gritar, era justamente 

aquele companheiro que dizia ser crente em Jesus Cristo, e que ia 
constantemente a Igreja. 

 
Helena - E o que ele dizia? 
 
André - Falava desta maneira: 
 - Agora é tarde, sim... agora se foi a oportunidade, não há mais jeito, que 

tristeza, o que farei??? foi Jesus..., sim foi Jesus, foi ele que veio buscar a igreja 
e o seu povo. que farei, eu fiquei, e então caiu num pranto desesperado. 

 
Helena - E você André??? 
 
André - Eu lhe disse-lhe para que se cala-se, para que deixa-se de a falar 

tolices, mas qual, ele continuou a gritar, e seus gritos eram terríveis... 
 
Helena - É inacreditável. 
 
André - e enquanto ele continuava a gritar, tivemos as nossas atenções 

voltadas para aos que se encontravam nas mesmas condições, e extremamente 
por este motivo, é que largamos tudo, e estamos aguardado Notícias. 

 
Helena - O rádio não para de noticiar sobre estes acontecimentos, desde as 

nove horas da manhã que são Notícias e mais Notícias de pessoas que 
desapareceram misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio. Ligam para a 
polícia e todas as respostas são desoladoras. 

 

( Notícias ) 
Senhor - O que será nós que não ouvimos a apalavra de Deus, que não 

acreditávamos na volta de Jesus... 
 

( Notícias ) 
Senhora - Oh, não, não... nós não estávamos preparados, não estávamos 

preparados, não estávamos prontos para subir com Jesus, e ele veio e eu não 
subi, fui como aquelas 5 virgens imprudentes que aguardavam o noivo. Esqueci 
de iluminar a minha lamparina com o azeite do Espírito Santo, agora eu terei de 
ficar, de agora em diante ninguém poderá me ajudar. Agora ninguém mais será 
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levado. Oh senhor Jesus Ajuda-me. Eu sei que não adianta mais. E eu que 
sempre fui religiosa, mas eu nunca pensei que ele viesse, assim depressa, eu 
devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu deveria ter vigiado muito 
mais... (chora). 

 

(Notícias) 
Carlos - Lá de Curitiba, capital do Paraná chegam Notícias, primeiramente do 

sul do Brasil. 
 
Andreia - E o que dizem elas? 
 
Carlos - O fenômeno é o mesmo como aqui. Lá aconteceram muitos 

desastres graves, com a perca de muitas vidas., os jornais prometem dar 
Notícias mais claras sobre os acontecimentos nas edições de amanhã. 

 - Vamos aguardar agora os noticiários das 20:00 hrs. (Rádio) 
 

(Em uma reunião de uma igreja). 
Carlos - A culpa é sua, muitos não subiram, porque você numa explicou a 

verdade, nunca falou que Jesus voltaria apara buscara a sua igreja. 
 
Helena - Nunca nos esclareceu que deveríamos ter um coração purificado, 

cheio do Espírito Santo, e que sempre deveríamos nos apresentara a Deus com 
o coração reto. 

 
Raquel - Agora eu sei que o que impediu a mim de ir ao encontro de Jesus 

foram as min umas coisas de que eu achava que não era pecado. 
 
André - Eis que aqui estou, eu fiquei para a grande tribulação, o que será de 

mim... 
 
Sofia - E eu que cantava no coral das senhoras, era até a dirigente, , fazia 

tantas coisas., mas nunca acreditei na volta de Jesus... e Eis que aqui estou para 
a grande tribulação. 

 
Pastor - Calem a boca!!! Eu fiz o meu dever. Preguei, o meu erro foi nunca 
acreditar em que Jesus voltaria, estava mais preocupado com os meus negócios 
com a minha família, meus avós falam que ele iria voltar, meu pais, todos 
falavam, mas eu nunca acreditei, pensava que era uma fábula. mas agora é 
tarde demais, ele voltou e eu fiquei, nós ficamos... aquele que e veio a muitos 
anos atrás e pregou a palavra, e que morreu na cruz, e que ressuscitou, ele 
voltou, e nós ficamos... Agora não adianta chorar, nem gritar, nem ranger os 
dentes, como um ladrão na noite ele voltou, e levou os salvos do planeta Terra... 

 
Todos - Senhor abra-nos a porta... 
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(Narrador) 

Coreografia da música: 

Já Refulge a Glória eterna...  
 
 
 

 

 

12.4. Sete Comunicações de Emergência 
   *** Com cortinas fechadas 
 
Voz Oculta - Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de 

Deus e edifício de Deus. 
 
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o 

fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. 
Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o 

qual é Jesus Cristo. 
 
E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, 

pedras preciosas, madeira, feno, palha, 
A obra de cada um se manifestará; na verdade, o Dia a declarará, porque 

pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá 

galardão. 
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, 

todavia como pelo fogo. 
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Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita 
em vós? 

Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de 
Deus, que sois vós é santo. 

Ninguém se engane a si mesmo: se alguém dentre vós se tem por sábio 
neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 

 
Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos 

mistérios de Deus.  
Além disso requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 
 
 

                 1ª Cena 
Cenário: Ilha de Patmos e João. 
João - Eu João, sei o que é tribulação, mas estou no reino e na perseverança 

em Jesus, estou aqui na Ilha chamada Patmos, porque fui exilado por causa 
desse nome, eu estou sozinho agora, preso nessa ilha no meio das feras, mas 
eu não estou lamentando, os meus olhos estão voltados para cima. E no dia do 
Senhor, eu me acho em espírito porque eu já aprendi a não viver conforme a 
carne, eu aprendi a viver no espírito 

 Eu João, conhecia a Jesus, eu me lembro aquele dia quando às margens do 
Jordão Ele veio da Galileia. 

João Batista olhou para Ele e disse: “Eu é quem devo ser batizado por Ti, 
Tu vens a mim? 

 Eu vi, eu vi a glória de Deus quando Ele olhou para os céus e olhando para 
os céus em oração o Espírito de Deus descia sobre Ele e quando o Espírito de 
Deus descia sobre Ele ouviu-se a voz de Deus que dizia: “Esse é o meu filho 
amado em quem me comprazo, escutai. 

 
Eu me aproximei Dele um dia porque João disse: “Esse é o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo.” E disse: “Mestre, onde moras? E Ele disse: 
“Vem, vê!, e eu fui e quando eu voltei eu sabia!   Ele era O Messias!  Ele era O 
Messias! 

 
E um dia lá na Galileia eis que Ele veio e disse para mim: “Vem, segue-me” 

Meu coração pulsou forte, eu o amava e eu comecei a segui-lo, eu ouvi as suas 
palavras, eu vi os seus milagres, eu via Jesus ! Um dia eu vi quando ele entrou 
no quarto da filha de Jairo e disse: “levanta Thalyta cume!!  (Menina -te) Eu vi o 
poder da ressurreição, eu vi!  Eu não podia acreditar que Ele era um simples 
homem, no entanto, Ele caminhava como eu, Ele se vestia como eu, comia como 
eu comia, eu nunca vou esquecer aquele dia quando Ele subiu ao monte, eu 
estava quase dormindo e quando eu abri os olhos ainda tinha forma de homem, 
mas a glória estava no seu rosto. Ali estava Moisés, estava Elias, eu não 
conseguia compreender tudo, havia algo diferente Nele. 
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Mas um dia, eu nunca vi tanta tristeza em minha vida, Ele entrou naquele 
cenáculo partiu o pão conosco e disse: 

“Um de vós irá me trair” - Eu reclinei a minha cabeça sobre seu peito e 
parecia que a tristeza do seu coração podia ser apalpada, Ele saiu, e ao longo do 
caminho Ele ia nos ensinando e finalmente Ele orou, orou ao Pai, eu ouvi a Sua 
voz, mas havia um peso em seu coração, e Ele disse: “Ficai aqui. Chamou a 
mim, ao meu irmão Tiago, e chamou a Pedro, e disse: Vigiai! A minha alma 
está triste até a morte. 

Mas, eu tinha tanto sono, eu dormi. Ainda hoje eu lembro... nenhum de nós 
conseguiu discernir o que estava para acontecer. 

E Ele veio, Ele foi preso, eu vi amarrá-lo, mas não o abandonei, eu fui com 
Ele até o fim. Eu o acompanhei, entrei naquele tribunal quando Ele era acusado, 
quando Ele era espedaçado até a profundeza do seu coração ...  eu ouvi a 
sentença de morte proferida sobre Ele, eu o acompanhei pelas ruas de 
Jerusalém, eu vi suspenso entre os céus e a terra, eu presenciei a agonia do seu 
coração, as dores do seu corpo, o pesar, mas eu fique ao pé da cruz e ele 
olhando para mim disse: “Eis aí tua mãe! Era a sua mãe que estava ao meu 
lado e agonizava também. 

 
Ele ia partir, e naquela mesma hora eu tomei a sua mãe como se fora a minha 

e eu ouvi o brado do Calvário, “ESTÁ CONSUMADO, Pai nas tuas mãos 
entrego o meu espírito!!!   Eu chorei, eu chorei... 

Porque Ele partiu, era por mim pecador que Ele sofria, meu coração estava 
cheio de pesar, e eu voltei para Jerusalém batendo no peito, “ Foi-se a 
esperança de Israel !! 

Mas, no 3º dia, as mulheres chegaram e disseram: Ele não está mais no 
túmulo, os anjos dizem que Ele ressurgiu !!! E, eu corri, corri com todas as 
forças que eu tinha na minha juventude, corri para o túmulo...  mas, tive medo e 
não entrei, fiquei olhando, a presença de Deus era terrível, ela era santa demais. 
Pedro chegou e foi entrando e eu criei um pouco de coragem e entrei também, e 
quando eu vi os lençóis à parte, aquele que envolvia o seu rosto e aquele que 
envolvia o seu corpo separados, exatamente como foram colocados, só que o 
corpo desaparecera, eu olhei e cri. “Jesus está vivo”, eu não vi, mas eu cri, ele 
vive!!! 

Não tardou muito, estávamos reunidos orando e de repente com portas 
trancadas, não consegui compreender, Ele entrou e disse: Shalom! Paz seja 
convosco, recebei o Espírito Santo, como o Pai me enviou em missão 
permanente pela qual ainda sou responsável, assim vos envio a vós.” 

Meu coração estremeceu, eu olhei, era Ele mesmo!!! 
 
Um dia eu estava pescando no mar da Galileia, éramos 7 companheiros e de 

repente um vulto apareceu lá longe, na beira da praia e disse: “Filhos tendes 
algo de comer? Não, responderam eles. 

Lançai as redes do outro lado”. E quando os peixes entraram na rede, eu 
disse: - É o Senhor, eu o reconheci, eram as marcas de sua presença, eram as 
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marcas de sua palavra de poder. Chegamos à beira da praia, eu não ousava 
dizer uma palavra, ele tinha pão e peixe sobre os braços. Eu queria ficar juntinho 
Dele, mas Ele parecia ignorar a minha presença, Ele estava ocupado com Pedro. 

“- Pedro, tu me amas?” 
Mas eu não arredava o pé enquanto Ele caminhava pela praia, eu caminhava 

atrás Dele. Até que Pedro disse: “Senhor, o que será deste?”  E Ele disse: “Se 
eu quero que ele fique até que eu venha o que te importa a ti, segue-me tu!” 

Todo mundo pensou que eu não haveria de morrer, mas não foi isso que Ele 
disse, Ele disse: “Eu quero que Ele fique até que eu venha. 

 
E um dia lá no monte fora das portas de Jerusalém, enquanto Ele conversava 

conosco, eu o vi subir, olhei para cima e como eu queria retê-lo na terra, mas 
todo o meu amor não conseguiu retê-lo, Ele subiu...    Ele subiu e os meus olhos 
fixos, como que paralisados, mas de repente 2 anjos disseram: 

“- Por que estás olhando para cima varões galileus? Este Jesus que 
dentre vós subiu, há de voltar assim como para o céu o vistes ir. 

Nunca mais o vi, Ele fora, eu tinha saudades de Jesus, mas comecei a 
proclamar a Sua palavra. Meus cabelos estão embranquecidos, a força do meu 
corpo desaparece, eu sei que prestes está a minha partida, já é o fim do século. 
A palavra do testemunho correu toda a Terra e eu estou aqui, no dia do Senhor! 

 
Neste momento coloca-se uma música de impacto e ouve-se uma voz: 
 
Voz Oculta - “Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último! Ponha por escrito tudo 

o que você vê e ouve, e mande a sua comunicação às sete igrejas da Turquia: 
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.” 

 
Entram os anjos da Igreja com uma música de impacto e João senta-se com 

um pergaminho. 
 
Voz Oculta - Comunicação ao anjo da Igreja em Éfeso. 
 
João - Eu sei quantas coisas boas você está fazendo; sei que não tolera o 

pecado entre os membros de sua igreja. Você tem sofrido por mim com 
perseverança e sem desistir. Todavia, há uma coisa errada: você não me ama 
como no princípio! Pense naqueles tempos do seu primeiro amor, volte-se para 
mim outra vez e trabalhe como fazia antes! Arrependa-se e pratique as primeiras 
obras! 

 
Anjo da Igreja em Éfeso 
O nosso Deus comunicou-nos o seu amor; não só aos efésios do primeiro 

século, mas a todos os seus seguidores neste século 20. O Mestre anseia pelo 
amor desta igreja, e, nada menos do que o seu primeiro amor, o satisfará. Melhor 
é a fidelidade no amor do que as obras frias! 
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Voz Oculta - Ao anjo da Igreja em Esmirna 
 
João - Eu sei o quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito de sua 

pobreza, mas você tem riquezas espirituais. Deixe de Ter medo do que você está 
prestes a sofrer, pois o maligno brevemente lançara alguns de vocês na prisão 
para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante dez dias. Mostrem-se 
fiéis até mesmo quando estiverem enfrentando a morte e eu lhes darei a coroa 
da vida: um futuro glorioso e sem fim. 

 
Anjo da Igreja em Esmirna 
Você que está passando por grandes aflições, quer ouvir a voz do Mestre? O 

silêncio não significa a sua ausência.  
Há uma velha e linda história de uma senhora sonhando: ela viu três colegas 

em oração, quando junto a elas apareceu o Mestre; aproximando-se da primeira, 
abaixou-se, abraçou-a com um sorriso radiante de amor, falou-lhe palavras 
ternas. Deixando-a aproximou-se da Segunda, descansou sua mão por um 
instante na cabeça dela e lançou lhe um terno olhar de aprovação, passando 
pela terceira, deixou-a sem olhar para ela ou tocá-la. No seu sonho a irmã 
refletiu: Como Ele amou a primeira! Não desprezou a Segunda! Mas a terceira, 
coitada, foi desprezada de tal modo, que nem Cristo aguentou chegar perto dela 
para confortá-la. Todavia, a voz do Mestre a repreendeu: “Oh! Mulher do mundo, 
como julgou erradamente! A primeira precisava do meu constante amor e 
carinho, para firmar-lhe os pés no meu caminho; a Segunda tinha fé mais forte e 
amor mais profundo, mas a terceira tinha fé e amor da fibra mais fina e se está 
preparando para uma obra mais elevada e mais santa. Ela bem sabe do meu 
amor e quanto nela confio, independentemente do meu olhar e da minha voz." 

SIM, ELE SABE DAS NOSSAS AFLIÇÕES! 
 
Voz Oculta - Pérgamo: comunicação urgente 
 
João - Estou ciente de que você mora na cidade onde está o trono de 

Satanás, no centro da adoração a ele; apesar disso, tem permanecido fiel a mim. 
Entretanto, você tolera em seu meio alguns que se envolvem em pecados 
sexuais e estimula-os a festas de ídolos. Está deixando cair o seu padrão moral. 

 
Anjo da Igreja em Pérgamo 
A Igreja de Jesus Cristo não pode baixar o seu padrão moral cristão, muitos 

possuem credos, são ortodoxos, mas acham que isso não tem a ver com a vida 
diária. Entretanto, a prova de nossa doutrina é a pureza de nossa conduta e 
caráter. A ira de Deus cairá sobre a igreja que abrigar aqueles que servem ao 
inimigo de nossas almas. Precisamos retirar de nosso meio os que mancham o 
bom nome de Cristo. 

 
Voz Oculta - Comunicação de emergência à igreja de Tiatira 
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João - Sei de todas as suas obras: sua bondade para com os pobres, seu 
amor, sua fé e paciência; observo o seu progresso em todas essas coisas. 
Todavia, você está permitindo que Jezabel, que se chama a si mesma de 
profetiza, ensine meus servos que o pecado do sexo não é questão grave; ela os 
instiga a praticar a imoralidade e a comer a carne sacrificada aos ídolos. 

 
Anjo da Igreja em Tiatira 
Quantas vezes as igrejas têm caído no perigo de dar ouvido a vozes. Homens 

e mulheres têm tido visões que acham ser verdadeiras. Entretanto, nas visões 
verdadeiras, a própria vida santa da pessoa as testifica. Devemos antes ser fiéis 
a Cristo e à sua Palavra. 

Qualquer doutrina, qualquer filosofia que nega o pecado, é contra a verdade 
do evangelho. Sejamos fiéis à Palavra de Deus! 

 
Voz Oculta - Atenção, Sardes! 
 
João - Eu conheço sua fama de igreja viva e ativa, mas você está morta. 

Portanto, acorde! Fortaleça o que restou! Os irmãos oram e são eloquentes, mas 
não consigo ouvi-los. Entoam hinos bem ensaiados, mas sua música não 
alcança os templos celestiais. Dão ofertas e dízimos, mas não são registrados no 
tesouro do Santo dos Santos. Trabalham muito, fazem muitos planos, mas 
poucas obras produzem frutos para a vida eterna. Pouca coisa tem alcançado o 
propósito divino. 

 
Anjo da Igreja em Sardes  
Homem nenhum pode viver muito tempo no ritualismo.  Pois os que vivem 

podem ser comparados a um magnífico carvalho, mais imponente do que as 
demais árvores; vindo uma tempestade, porém, ele tomba. Por quê? Estava 
podre por dentro, ostentava somente uma casca de força. Quando a seiva vital, 
que é a força de Cristo e o alimento da Palavra de Deus, falta na igreja, ela 
tomba na primeira tempestade. Aos olhos do Mestre está morta, mesmo que 
pareça viva. Em uma igreja verdadeiramente viva as pessoas não brincam ou 
fingem ser cristãs, elas tem um compromisso sério com Cristo e com a Igreja, 
vivem uma vida de santidade refletindo em cada gesto e atitude o caráter de 
Cristo, deixam que Cristo ame as pessoas através de suas próprias vidas, não 
são egoístas pensando somente em si, mas os corações ardem de compaixão 
pelas almas perdidas, geram outras ovelhas, cumprem a grande comissão do 
Senhor Jesus Cristo: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”, 
entendem ,que este chamado não é só para os pastores, mas para todos nós. 

 
Voz Oculta - Mensagem ao anjo da Igreja de Filadélfia 
 
João - Eu a conheço muito bem! Você não é forte, mas tem procurado 

obedecer e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que 
ninguém pode fechar. Somente você aproveitou a porta das visões missionárias. 
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Foi fiel na pregação de minha Palavra. Sinto-me honrado por você. Bem está, 
igreja boa e fiel, sobre o muito a colocarei, 

 
Anjo da Igreja em Filadélfia 
As maiores recompensas para os homens e para as igrejas estão no 

aproveitamento sábio das oportunidades missionárias. Hoje as portas do mundo 
estão abertas ao evangelho. Não empanemos essa visão da necessidade do 
mundo. Como Paulo disse aos Coríntios, podemos repetir: “Porque uma porta 
grande e eficaz se nos abriu e há muitos adversários.” Missões Nacionais 
apontam muitas portas abertas, bem como Missões Mundiais. Se estivermos 
prontos para entrar por essas portas, ainda que tenhamos pouca força, Cristo 
andará conosco na conquista das oportunidades missionárias. 

 
Voz Oculta - Comunicação urgente à Igreja de Laodiceia 
 
João - Eu a conheço muito bem! Você não é quente nem fria; eu desejaria 

que fosse uma coisa ou outra! Morna, eu a cuspirei de minha boca. 
Você diz: Eu sou rica! Mas não percebe que é espiritualmente desgraçada, 

miserável, pobre, cega e nua. Seu mal começou com o dinheiro: ficou rica, 
tornou-se suficiente em si mesma. Tornou-se miserável porque o dinheiro deixou-
a presa dentro de quatro paredes. Tornou-se cega porque não vê as 
necessidades nem de seus próprios irmãos pobres. Tornou-se nua porque as 
vestes da retidão e justiça não cobrem o seu corpo. Venda tudo o que possui e 
distribua o dinheiro entre os pobres. 

 
Anjo da Igreja em Laodiceia 
Ser morno é contraditório a tudo que cremos. Devemos pensar nas Palavras 

de Josué: “Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; 
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor!” Não são os pecadores fora da 
igreja que prejudicam o progresso do reino de Deus, mas são os crentes mornos, 
apáticos e indiferentes dentro da igreja. Jesus quer entrar na vida daqueles que 
não têm sido fiéis. Que cada um abra a porta do seu coração e convide Jesus 
para entrar, participar de sua vida e dirigir suas decisões. 

 
Voz Oculta - Mensagem ao anjo da Capela Missionária 
 
João - Tenho visto no meio desta Igreja muitos corações sinceros, com 

desejo de receber dons, restaurar suas vidas, de contribuir com amor pela minha 
causa, no entanto, existe no meio de vós muitas pessoas que perderam a visão 
missionária e a busca de santidade e caráter cristão. Falta compromisso com o 
meu chamado. A frieza espiritual, o desânimo, o conformismo e a indiferença tem 
tomado o coração de muitos. Acordem!! Eis que virei logo buscar a minha Igreja, 
e quero encontrar uma igreja madura, os dias se aproximam, tomem um decisão, 
firmem um compromisso verdadeiro comigo. 
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Anjo da Capela Missionária 
A vós, que sois chamados Santos de Deus, nação eleita, herdeiros do trono, 

hoje é o tempo da restauração! 
É hora de sair do conformismo, pois existem almas precisando ouvir as boas 

novas. E quem há de levá-las? Quem dirá como Isaías: “Eis-me aqui Senhor, 
envia-me a mim?” 

O tempo está findando e o Senhor requer de nós um genuíno caráter cristão. 
Chega de indecisão, de fofocas, de murmuração, de preocupações com 

elementos materiais. Saia de cima do muro Igreja de Deus e busque ser Santo 
como o Senhor é Santo. É hora de pararmos de brincar de cristãos. Deus quer 
uma igreja santificada e abençoada. Ele quer levantar um povo forte, revestido 
do poder dos céus. Quer que seu povo diga não a miséria, ao pecado, ao 
conformismo e a tudo quanto desagrada seus olhos, pois fomos colocados por 
cabeça e não por cauda. 

 
Que neste momento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua 

Igreja: 
Sê fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Guarda bem o que tens para 

que ninguém tome a tua coroa. 
Que no final desta jornada vocês possam dizer: Combati o bom combate, 

acabei a carreira, mas guardei a fé! 
 
É neste poder que hoje declaramos: 
Igreja tala e tal: As portas do inferno não prevalecerão contra ti!!! 
Que no meio da luta e da tribulação esta igreja possa orar como Eliseu: 

Senhor, abre os olhos do moço para que veja, que maior são os que estão 
conosco do que com eles! 

Veja a glória do Senhor, a unção da restauração e o poder do exército 
celestial ao redor da tua vida. 

Que Deus realmente abra os teus olhos igreja! 
Vamos nos levantar e resgatar a visão que Deus deu para nossa igreja! 
Vamos trazer almas para o reino de Deus e tirar da mão de Satanás o que ele 

tem roubado do povo de Deus. 
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O teatro e a coreografia tornaram-se instrumentos e ferramentas extremamente importantes e 
eficazes na evangelização das pessoas de nossa época. 

Já não conseguimos atingir todos os povos utilizando simplesmente a pregação e 
principalmente o sentido da audição que a pregação mais faz uso. O aspecto visual da pregação e do 
culto não é feita somente com gestos. Deve ir mais além. É onde o teatro tem se firmado como apoio, 
também no aspecto visual da pregação.

Isto que leva as pessoas a associarem imagens, figuras e acontecimentos com palavras e 
passagens bíblicas, situações religiosas e condições de salvação e libertação de suas vidas.

Assim como Jesus utilizou muito a parábola, pretendendo com isto criar na mente das pessoas 
uma imagem ou uma figura que lembrassem sempre que falassem do assunto, assim também o 
teatro e a coreografia criam diretamente a imagem, a figura em movimento, a situação de um 
acontecimento real ou fictício. 

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- Site:  www.edsonfranzen.com.br
- Email: webminister@nbz.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

www.teologiapelainternet.com.br

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM
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Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 
experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

Atividades Profissionais - Resumo

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja
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