
 

O GALO DE BELÉM 
 
Autor: Walmir Ayala – Vila Rica Editoras Reunidas Ltda. (Enviada pela lista de pastores da 
IELB) 
Tema: Natal. 
Personagens: Rei Mago, Hospedeiro, Hospedeira, Galo, Estrela, Maria, José, Pastor 1, Pastor 
2,  Pastor 3, Coro de Anjos. 
Tempo aproximado: 30 a 40 minutos. 
Sinopse: Peça infantil onde o Rei Mago narra a história do Natal e o Galo mostra seu ponto de 
vista da história. 
 
 
CENÁRIO: 
 Uma estalagem: porta e janela rústicas. 

A direita a entrada de um pequeno estábulo, com uma escada alta encostada ao teto, pela 
qual a estrela subirá para ficar brilhando. 
A esquerda um caminho que conduz a uma colina onde há uma pedra (sobre ela o Galo vai se 

empoleirar para passar a última noite antes da fuga, e de onde assiste os estranhos 
acontecimentos). 
 

Rei Mago - Esta história começa em Belém, aqui nesta cidade, no tempo em que o Rei 
Herodes mandou contar quantas criaturas formavam o seu povo. Eu vim seguindo uma estrela, 
vim de longe, e sei de tudo o que vai acontecer, porque sou um Mago. Sou o Rei Mago, e sei do 
passado do presente e do futuro. Por isto vim antes para assistir com vocês esta linda 
hást6ria. (Espreguiça-se.) Ah, mas eu já caminhei tanto caminho ate chegar a esta estalagem! 
Sei também que não ha lugar para descansar, que tudo esta cheio de gente, e muito ainda esta 
por chegar. Mas eu não preciso de nada senão de vocês para me ouvirem e assistirem o que vai 
se passar. (Aparece o Galo ciscando.) Ah, o Galo. Venha cá... Venha. (O Galo se aproxima.) 
Este e o Galo mais bonito da redondeza. Todos querem comprá-lo, mas os Hospedeiros nem 
pensam em vender, nem ele pensa em trocar de dono. Galo, você e feliz? 
Galo - Cocoricó. Sou muito feliz! Eu como milho, eu canto, 

eu cisco. Mas quem e o senhor? 
Rei Mago - Eu sou um rei, o Rei Mago. 
Galo - Eu também sou rei, o  rei do galinheiro. Cocorico.  
Rei Mago - Muito bem... Você e um personagem muito importante e vai ficar ainda mais. Eu 
não lhe conto para não estragar a surpresa. 
Galo - Eu vou andando. Já esta anoitecendo e vai fazer frio. Vou me recolher daqui a pouco. 
Cocoricó! Coricocó! 
Rei Mago - (Para a platéia.) Atenção, ai vem a Hospedeira e o Hospedeiro. Vou ficar aqui de 
lado para que não me vejam, senão levam um susto. Eles nunca viram um rei. Vamos ver o que 
eles dizem. 

 
(O Rei Mago se afasta para um canto sombrio do palco. Concentrar a luz nos acontecimentos 
que se seguem.)  



(o Hospedeiro e a Hospedeira saem da estalagem conversando e observando o fim do dia 
sombrio. O Galo vermelho cisca por ali ouvindo a conversa toda.) 
 
Hospedeiro - (Esfregando as mãos.) Vai ser uma noite fria.  
Hospedeira - (Consultando o céu.) Parece... 
Galo - Cocoricó! (Bate asas.) Cocoricó! 
Hospedeiro - Este Galo esta adivinhando passarinho verde. 
 (Enxota o Galo.) 
Hospedeira - E um \indo Galo.  
Hospedeiro - O vizinho está de olho nele... pediu para comprar. 
Hospedeira - Deixa pra Ia, mania de rico. Só porque tem dinheiro no bolso pensa que tudo 
tem que ser seu. O Galo não! 
Hospedeiro - Foi o que Ihe respondi: o Galo não! (Muda de tom.) Mas vamos ter um inverno 
duro, hein?  
Hospedeira - É... e o celeiro esta vazio. 
Hospedeiro - Logo teremos feira... 
Hospedeira- Mas ate lá... 
Hospedeiro - Para o jantar desta noite,  por exemplo,  o que é que se vai ter? 
Hospedeira- Os ovos acabaram, as verduras também. E há tanta gente chegando na nossa 
estalagem! .  
Galo - Cocoricó! (Bate asas.) Cocoricó! 
 Hospedeira – Só nos resta o Galo. 
(O Galo está ouvindo e faz que não ouve) 
Hospedeiro - Até que um caldo de Galo não seria mau. 
Hospedeira – Pois teremos. Bem quentinho e bem temperado. Com o frio que vamos ter será 
uma delícia. Prrrrrpipipipi....  (Chama o Galo, que se esquiva ressabiado.) 
Hospedeiro - Deixe para mais tarde... 
Hospedeira- (Olhando o Galo gulosa...) Nosso tesouro. 
Hospedeiro - Já estou com água na boca... 
Hospedeira- Vamos pra dentro, Vou acender o fogo. 
Hospedeiro - (Entrando atrás da  Hospedeira.) Este frio e um bom caldo... Que mais se pode 
desejar? 
 
(Entram) 
 
Galo - Cocoricó. (Bate asas.) Cocoricó. Preciso andar. O que ouvi não me agradou.  
Rei Mago - (Aproxima.se.) Onde é que você vai?  
Galo - Vou embora. Estou a ponto de virar caldo.  Pois sim. Vou por o pé na estrada. (Suspira e 
sai jururu.)  
Rei Mago - Você está triste?  
Galo - Ah, o quanto sinto! Eu gostava tanto daqui! Mas paciência.  Os homens são uns ingratos.  
A paga que se tem depois de  fazer companhia, de enfeitar o quintal, de cantar cada manhã 
anunciando o dia, é isso: faca no pescoço e panela. Adeus ingratos, adeus. Não me acharão 
mais aqui. 
 (O Galo sai pelo caminho. A noite cai rapidamente. o caminho. conduz a uma colina onde o galo 
para. O Rei Mago dirige-se a platéia.) 



Rei Mago - Coitado do Galo, coitadinho. Está tão triste e tão assustado! Mas ele não sabe que 
as coisas vão mudar muito. Nem ele nem vocês sabem, vem mais gente por aí... Esperem. 

 
Galo - A noite está caindo tão depressa... Não sei andar no escuro. (Boceja.) Que sono! Acho 
que vou esperar o novo dia. (Bate asas.) Ah, como vou custar a me acostumar noutro lugar. E 
não existe o país dos Galos onde se vive sem medo dos cozinheiros. Que seja esta a última 
noite nestas paragens. Eles aqui não me encontrarão. Ah, que noite e que frio. O que será de 
mim? (Adormece empoleirado na pedra da colina.) 
Rei Mago - Eu não disse que as coisas iam mudar? Reparem neste casal. Vejam como ela é 
linda, como ele é bondoso. Ela se chama Maria, ele se chama José. Eles vem da cidade de 
Nazaré, muito longe  daqui, tão longe onde se perde o vôo  dos pássaros, tão longe para onde 
vão as nuvens e as chuvas. Eles estão cansados, vejam... 

 
(O Rei Mago se põe de lado. Entram Maria e José.) 
 
Maria - Não posso mais, estou cansadíssima. 
José - Pernoitaremos aqui de qualquer maneira. 
Maria - É inútil, não há lugar na cidade, ninguém nos recebe. 
 José - Mas você precisa descansar. 
Maria - É, não agüento mais... 
José - Quem sabe esta estalagem nos acolhe... 
Maria - Além de tudo somos pobres. Nesta época de recenseamento os melhores lugares 
ficam para os forasteiros ricos.  
José - Deus está conosco,  pense nisto. 
Maria - Deus não nos desampara, eu sei. Mas os homens estão cegos para a caridade. 
José - Vamos tentar. (Bate palmas.) Ó de casa! Ó de casal 
 
(Aparece o Hospedeiro na janela.) 
Hospedeiro - Quem é? 
José - Forasteiros. Ouça o que temos a lhe dizer. 
Hospedeiro – Não adianta, a hospedaria está cheia de gente. 
José - Por favor, dê-nos pousada. Minha mulher está doente e espera um menino. 
Hospedeiro - Já disse que não temos lugar. 
Hospedeira - (Espiando por trás do Hospedeiro) Quem é?  
 Hospedeiro - Gente pedindo pousada. 
Maria - Senhora, tenha piedade de nós. Somos pobres e estou doente. Andei o dia todo. Além 
disso,  vou ser mãe.  
Hospedeira- Vai ser mãe... pobrezinha. (Para o marido) Não se pode fazer nada? 
Hospedeiro - Não temos acomodações... A não ser que...  
José -  (Esperançoso.) A não ser que... 
Hospedeiro - ...que queiram ficar no estábulo com o boi, o burro e outros animais. Está 
desocupado e há muita palha.  
Hospedeira - É quentinho mesmo... E logo mais teremos sopa de Galo. 
Hospedeiro - (Reprovativo.) Mulher! 
Hospedeira - Só para eles... ela vai ter um menino! 
Maria - Agradecemos muito, mas comemos há pouco. Estamos alimentados. O que precisamos 



mesmo é  de descanso...  Deus vos recompense pela vossa bondade. 
Hospedeiro - Esperem um momento. (Sai da janela e sai logo em seguida pela porta com um 
lampião aceso na mão.) 
Hospedeira- Durmam bem. . 
José - Deus esteja convosco. 
Hospedeiro - (Indica o caminho.) É aqui. Venham. (Aponta a porta do estábulo.) Acomodem-se 
à vontade. É tudo o que podemos fazer. 
José - Não podia ser melhor, obrigado. 
Hospedeira - (Saindo também da casa.) Não há de que, boa noite. (Traz também um lampião 
aceso.)  
Hospedeiro - Fiquem com este lampião. Boa noite.  
Maria - (Apanhando o lampião.) Boa noite! (Entram para o estábulo.) 
Hospedeira - Agora precisamos tratar do nosso jantar. Procure o Galo. 
 
(o Hospedeiro procura o Galo.) 
(A marcação neste momento da peça poder ser criada em função dos dois personagens atrás 
do galo, pelos quatro cantos do palco, sem ir exatamente ao lugar onde ele está empoleirado 
na sua pedra na colina, dormindo tranquilamente.)  
 
Hospedeiro. - O Galo!  O Galo! 
Hospedeira – Pego a faca? (Passa o  lampião para o  marido.)  
Hospedeiro - Vamos ver primeiro onde ele está!!  
Hospedeira - Você acha mesmo que devemos matá-lo?  
Hospedeiro - Estamos com fome, não estamos? Deixe de ter coração mole, mulher. 
Hospedeira- Enfim... (Entra em casa.) 
Hospedeiro - Mas onde está o Galo? Juro que não o vejo por aqui! Sumiu. (Para dentro.) 
Mulher! O Galo foi roubado ou coisa que o valha. 
Hospedeira - (Saindo esbaforida.) O que está dizendo?  
Hospedeiro - A pura verdade. O Galo desapareceu, fugiu ou foi roubado. 
Hospedeira - (Ajudando também a procurar o galo.) Por  esta eu não esperava.  Logo hoje!  E 
eu já estava com água na boca pensando neste caldo. 
Hospedeiro - E vai fazer um frio! 
Hospedeira - Procura bem. 
Hospedeiro - (Andando de um lado para o outro.) E inútil. Completamente inútil. Evaporou-se. 
Hospedeira- Paciência. Vamos dormir. 
Hospedeiro - Com fome? 
Hospedeira- Que fazer? Não se morre por uma noite sem jantar... 
 
Rei Mago – Dessa o Galo se livrou, não e mesmo? Olhem como ele dorme, mal sabe o que está 
se passando. O mais importante e que Maria e José estão agasalhados. Pena é que o casal 
tenha que passar a noite sem jantar, mas tudo compensa o que vamos ver agora. Começam as 
maravilhas... (Sinos ao longe.) Ouvem?  São os sinos anunciando grandes acontecimentos. 
Hospedeiro - (Desolado.) É...  Hoje não é nosso dia de sorte 
 
(Entram os dois para dentro da estalagem. Uma intensíssima luz sai do estábulo. Coro de 
vozes angelicais enche o ar. o galo que dormia na colina ao longe, desperta e bate asas. As 



vozes cantam canções de Natal ou simplesmente um coro a boca chiusa com melodias 
natalinas. O coro está invisível de maneira que a voz parece brotar atrás do estábulo. Ao 
longe bate um sino.) 
 
Rei Mago - Vejam esta luz. Ouçam estas vozes, são os anjos que chegam. Graças a Deus... 
Tudo vem dali. (Aponta o estábulo.). Ali onde antes dormiam os animais agora dorme o menino 
Jesus. (Arrepende-se.) Ah, eu não devia ter dito... (Pelo lado oposto de onde o galo está entra 
a estrela.) Vejam, esta é a estrela que me guiou até aqui.  Boa noite, estrela. 
Estrela - Está esperando? 
Rei Mago - Já ouvi sinais. 
Estrela - Você é um rei poderoso, vai ter que se ajoelhar diante dele. 
Rei Mago - Eu sou rei de um reino material. Ele é pobre, mas nos traz a salvação. 
Estrela - Tu o dizes... (o rei se afasta para o  lado.) 
Galo - (Depois que a musica diminui e o canto cessa.) Ué! Já é dia! Distraí e dormi demais. 
Preciso cantar. (Canta.) Cocoricó! Cocoricó! Viva o rei sol, viva o rei sol! Cocoricó, Cocoricó! 
(Aparece uma estrela.) 
Estrela - Que barulho é este? Cala a boca! 
Galo - Quem é a senhora? 
Estrela - Sou uma estrela, filha da noite. E sei que você e um Galo. Mas cala a boca. 
Galo - Pois se sabe isto já devia estar recolhida que já é dia, e me deixar cantar que é o meu 
dever. 
Estrela - Não e dia, não. Cala a boca que vai despertar o menino.  
Galo - Não é dia?  E esta luz toda?  
Estrela - E que nasceu o Menino.  
Galo - Já vi nascerem outros meninos e nunca vi tanta luz por causa disso. 
Estrela - Mas esse é diferente. Veio para salvar o mundo.  
Galo - Salvar o mundo de que? 
Estrela - Da injustiça, da opressão, do ódio, da cobiça. 
Galo - E como? 
Estrela - Pelo amor. 
Galo – E o amor salva? 
Estrela – Só o amor salva. 
Galo - Mas os homens já sabiam disso que  Ele vem ensinar. Olhe. Eu acabo de fugir desta 
casa. Eles queriam fazer sopa comigo. Mas cada coisa que a minha antiga patroa fazia de 
errado o patrão replicava. "Isto não se faz, não e direito." Isto quando ela queria acrescentar 
na conta dos fregueses despesas que eles não tinham feito, ou quando que ria cobrar caro 
demais pelas refeições. Não era só ela não, ele também tinha suas fraquezas... E então era a 
vez dela reclamar pela justiça.  Mas sempre que podiam faziam das suas. 
Estrela - É isso. Todo mundo sabe mas não cumpre. Era preciso que alguém viesse morrer por 
amor das criaturas.  
Galo – E o menino vai morrer? 
Estrela - Vai. 
Galo - E acontece tanta luz por causa de uma vítima? 
Estrela - Justamente. Mas agora deixa de perguntas e vai avisar por ai. Canta e anuncia que 
nasceu o menino que se chama Jesus. Vai. Nunca o teu canto serviu a tanta gente. 
Galo - (Aborrecido.) Mas eu ia fugir... (Olhar intrigado da estrela.)...de cair no panelão e virar 



caldo... 
Estrela - Não tenha medo... isto não acontecerá. Palavra de  Estrela! 
Galo - Confio nela... e sinto que algo de extraordinário aconteceu comigo.  
Estrela - Vai, canta!  
Galo - Fui... 

 
(A estrela se encaminha para o estábulo e sobe a escada ao lado. Fica brilhando. O Galo anda 
pelos quatro cantos do palco. Ouve-se música e sinos ao longe.) 
 
Galo  - Nasceu Jesus. Jesus menino. A estrela brilhou! Bimbalha o sino! Nasceu! Nasceu! 
 
Pastor -  (Entrando com outros pastores.) Quem nasceu? Quem?  
Galo - Jesus Menino. 
Pastor (res) - O anunciado? (Aquele que os anjos nos anunciaram nas campinas de Belém? – 
Aquele que é o Salvador, Cristo o Senhor? – Aquele que está envolto em faixas e deitado 
numa manjedoura? 
Galo - Ele mesmo... 
Pastor -  Graças a Deus! 
Pastor -  Por nosso bem... 
Pastor -  Por nosso bem... 
Pastor -  (Para outro pastor.) Jesus nasceu. 
Pastor -  Bendito o que vem em nome do Senhor. 
Pastor -  (Para o Galo.) Onde nasceu? 
Galo - (Apontando a estábulo.) Aquela estrela é o sinal seu... 
Pastor -  Aqui? 
Pastor -  A nossa terra o recebeu? 
Galo - Cantai, cantai, Jesus nasceu...  
Pastores - Graças a Deus!  (Glória a Deus nas maiores alturas)  (Entram no estábulo.) 
Galo -  Vinde, nasceu o que nos salva 
(A Hospedeira sai com o lampião aceso na mão.) 
Hospedeira – Que é isso? Que barulho é esse? 
Galo -  Jesus nasceu! 
Hospedeira – (Espantada.)  O galo! (Para dentro.)  Marido, marido, o galo apareceu! ( Ouve 
música ao longe, agora sem vozes.)  E esta música?  O que está acontecendo aqui?  É o fim do 
mundo? 
Galo -  É o princípio.  Jesus nasceu... 
(Ouve-se grande ruído de cena.  Vozerio de povo que se aproxima). 
Hospedeiro - (Sai da estalagem.) Que e isso? o que se passa? (Vê o galo.) (Novamente ruído 
de gente se aproximando.)  
Hospedeira- Este ruído...  
Hospedeiro - Vem da colina. Vou ver. (Corre até a colina e olha detidamente.)  
Galo - Viva Jesus, o Salvador Que vem morrer por amor a nós! 
Hospedeiro - Mulher, que vejo! Reis, pastores, lavadeiras, 
padeiros, barqueiros, mendigos, todos sobem pelo caminho... (Volta para perto da mulher.)  Há 
uma alegria no ar... 
Hospedeira- Meu Deus, que sucedeu? 



Galo - Jesus nasceu! Jesus nasceu! 
Hospedeira- Que é isso? Que maravilha é essa? o Galo canta, o Galo fala, a estrela pousa no 
nosso lar.  
Hospedeiro - Deve ser o Anunciado, o Prometido. Este Jesus. 
Galo - Jesus nasceu! 
Hospedeira- A família que acolhemos? 
Hospedeiro - E de lá, do estábulo, que vem a luz.  
Hospedeira- Mas naquela pobreza? O que chamam Santo?  
Hospedeiro - Ela esperava um menino, lembra? 
Galo - Jesus nasceu! 
Hospedeira – E o menino nasceu... No nosso lar!  Que grande privilégio Deus nos deu!  Não 
merecemos. 
Hospedeiro - Tantas vezes enganamos os nossos semelhantes. 
Tantas vezes exploramos os nossos fregueses, Tantas vezes desprezamos e não perdoamos... 
Galo - Jesus nasceu... Tudo começa agora, inclusive a limpeza do coração. 
Hospedeira - Se for ele o Salvador, o que será de nos?  
Galo - Ele é amor, ele é perdão! 
Hospedeiro - o Galo nos dá a lição, ele é amor.  
Hospedeira- E se este teto nosso escolheu, com nossos erros condescendeu. 
Galo - Jesus nasceu! Jesus nasceu! 
( A luz é cada vez mais intensa) 
Hospedeiro -  Antes que cheguem os outros, vamos vê-lo? 
Hospedeira – Vamos, que seja a nossa casa a sua casa. 
Estrela -  A sua casa é o mundo... Vinde! 
Galo -   Jesus nasceu! 
(O Hospedeiro e a Hospedeira entram.) 
Galo -  Estrela, queria vê-lo também. 
Estrela -  O que te impede? Cumpriste a tua missão muito bem, e ele é amor , e no amor 
inclui todos os seres vivos...  Ele veio redimir toda a criação.  Vamos, entra! 
Galo -  Posso cantar ao lado Del?  Está chegando a manhã. 
Estrela - Podes cantar como nunca!  Como nunca! Nunca houve manhã igual no mundo... 
Galo - Jesus nasceu, Jesus nasceu!  
 
(O Galo entra no estábulo. Ouve-se o coro de anjos lá bem perto cantando.) 
 
Glória a Deus nas alturas!  Paz na terra aos homens da boa-vontade. Glória! Glória! Glória! 
Rei Mago - (Para a platéia enquanto o frontispício do estábulo abre-se: pode ser uma cortina, 
uma parede arredada, um telão erguido, o que for mais simples - deixando ver o presépio vivo 
com todos os personagens em adoração.)  
Bem, meus amigos, assim foi a história. Eu devia esperar meus dois amigos, os outros Reis 
Magos, mas estou louco para ver o menino. Vocês não estão? Pois eu convido, sou rei no mundo 
e convido vocês para verem o rei do céu... Venham, subam...  
(O Rei Mago vai organizando uma fila, ou um grupo, conforme a quantidade de crianças para 
ver o presépio. Enquanto isso o coro de "Gloria" prossegue e entra um grupo de anjinhos 
compondo um harmonioso grupo de adoradores.).  

  



   


