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Personagens: Imperador César Augusto,  ministro, guarda, anjo, Maria, José, soldados, feirante, 
feirante II, feirante III, feirante IV,  dono I, dono II,  pastor I, pastor II, pastor III,  
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Sinopse: Encenação de toda a história do Natal desde a ordem do recenseamento até a 
apresentação de Jesus no templo por seus pais, no final, Miguel e Elias fazem um fechamento 
falando da apresentação e das Boas Novas de Jesus. 

 
 

1ª. CENA: 
 

Personagens:  Imperador César Augusto, ministro e guarda. 
César:    (Grita para os guardas) Guarda! Guarda! 
Guarda:   Pronto! Grande César!  As suas ordens! 
César:  Me chama o ministro da defesa,  imediatamente! 
Guarda:  Sim senhor, grande César.  (Faz meia volta e se retira. Enquanto isso  César 
permanece sentado    em seu trono, se coçando e  balanceando a cabeça. Logo o 
guarda volta). 
 
Guarda: Grande César!  Sua ordem foi cumprida o ministro está a sua disposição, diante da 
porta. 
César:  Manda-o entrar e você se retira pois é uma reunião secreta, viu. 
  (O Guarda faz meia-volta e se retira em silêncio e em seguida entra o ministro com 
seus    guarda-costas). 
Ministro: Pronto, grande César, o senhor mandou- me chamar? 
César:  Sim, mandei-o chamar. Preciso muito conversar com o senhor.  O nosso império está 
em    perigo. Precisamos ser espertos e agir rápido antes que seja  tarde demais.  
Mas é um     assunto secreto, dispensa os seus  guarda-costas. (O ministro 
faz sinal para os seus guarda-    costas  e estes se retiram). 
César:   (Levanta, dá uma volta e escuta nas portas e paredes  se  não tem espião por 
perto e começa    a falar perto do ministro para ninguém mais ouvir). Eu estou 
preocupado com  estes     judeus lá no Oriente Médio. A toda hora acontece 
uma revolta e como já vimos não adianta     matar, pois logo, logo se organizam e já 
temos novo problema.  Precisamos ter mais     controle sobre este povo duro.  
Ministro: E qual  sua idéia, grande César!? 
César:  Precisamos tomar conta e assumir o controle de  uma forma  diplomática, mas com 
rigor.    Quero saber com precisão quantos homens de guerra Judéia poderá dispor 
para uma revolta    contra nós. 
Ministro:  Como isso deve acontecer? 
César:  Vamos fazer  um censo.  Neste censo vamos fingir um levantamento de todas as 
famílias,     local onde moram, idade, sexo,... e mais algumas perguntinhas de menos 
importância para    que eles não desconfiem de nossa real intenção. E de acordo com 
este resultado vamos     equipar  os nossos pelotões para que não estejam em 
desvantagem  na hora de uma revolta    maior contra o nosso governo. 
Ministro: Um plano inteligente e como vamos executá-lo? 
César:  Ministro lerdo e atrasado! Já devia saber como agir.  Vamos  oferecer dinheiro fácil 
para o    rei Herodes e ele vai nos ajudar a instalar em cada aldeia e vila  postos 
de contagem. Onde    o povo deve aparecer em família. Com o apoio do rei 
Herodes o povo não tem escapatória.  



Ministro: Quando devo partir nesta missão? 
César:  Você viaja já amanhã  numa visita de rotina para Judéia e dê completa instrução aos 
    generais de lá junto com Herodes. Diga-lhe em secreto, que esta é a 
prática de uma  grande    nação. Pois sabendo o número exato de sua população pode 
melhor servi-la. 
  (Quando já ia se retirar) E olha aí! Não esquece de providenciar aqueles 
presentinhos      amarelos que  Herodes aprecia tanto. E quando voltar 
eu quero um relatório completo da situação   da Judéia. 
Ministro: Sua ordem será cumprida nos mínimos detalhes, com licença. (E se retira). 
 
 
  
 

II CENA 
(Enquanto isso lá em Nazaré da Galiléia) 

Personagens: Maria e Anjo. 
Anjo:  Jovem Maria!   
Maria:  Ai, que susto! Quem está  me chamando? 
Anjo:   Sou eu, o anjo Gabriel, mandado da parte de Deus para lhe falar.  "Alegre-se Maria! 
Você    recebeu um grande favor  de Deus. O Senhor está com você." 
Maria:  (Assustada e tremendo) Eu não consigo entender! 
Anjo:   "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você vai ficar  grávida, dará 
a luz    um filho e vai chamá-lo de Jesus. Ele vai ser grande homem, e será chamado o 
Filho do     Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei,  como foi o seu 
antepassado Davi. Será     para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o 
Reino dele nunca se acabará." 
Maria:  "Isso não é possível, pois eu sou virgem." 
Anjo:  "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus estará em você. Por isso, o 
menino    será chamado santo e Filho de Deus. Lembre-se de sua parenta Isabel. 
Diziam que ela não    podia ter filhos, porém agora está grávida de seis meses, apesar 
de ser tão idosa. Porque     para Deus nada é impossível." 
Maria:  Eu sou a serva de Deus; que aconteça comigo o que o senhor  disse." 
  (O anjo se retira em silêncio e em seguida Maria se ajoelha e fala: 
Maria:  "Meu coração louva ao Senhor. 
   Minha alma está alegre por causa de Deus meu Salvador. 
  Porque ele se lembrou de mim, sua humilde serva! 
  De agora em diante  todos vão  me chamar de mulher abençoada, 
  Porque o Deus Poderoso fez grandes coisas por mim. 
  O nome dele é santo. 
  Ele mostra a sua bondade a todos os que o respeitam em todas as gerações. 
  Estende sua mão poderosa, 
  E derrota os orgulhosos com todos os seus planos. 
  Derruba dos seus tronos reis poderosos e eleva os humildes, 
  Dá fartura aos que têm fome, 
   E manda os ricos embora  com as mãos vazias. 
  Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados, 
  E ajudou o povo de Israel, seu servo. 
  Lembrou-se de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes 
para     sempre! 

III CENA 
  Persongens:  Soldados, Feirante I, II, III e IV. 
  (Já na Judéia  os guardas   do rei Herodes, vestidos de vermelho, passam nas feiras 
e nas    praças e gritam  bem  alto a ordem  do novo decreto oficial romano). 
Soldado: Atenção, atenção, para o último decreto de César Augusto! Foi decretado e nosso 
rei     Herodes manda cumprir: ' Toda família precisa-se apresentar no posto 



da cidade onde     nasceu para ser contada pelo oficial encarregado desta 
nova lei.  Cada família tem trinta     dias para se apresentar. Não se 
apresentando pagará uma alta multa.' (O soldado      acompanhado por 
mais dois fortemente  armados,  muda de lugar fazendo de conta que     está 
noutra praça  e repete sempre o mesmo refrão. As pessoas  ficam quietas e escutam. Quando  
 os soldados se retiram, começam a falar apavoradas.) 
Feirante I: (Fala com outro). Você entendeu o que  acabamos de ouvir? 
Feirante II: Eu ouvi muito bem. Estou até atordoado com esta gritaria. Eu queria que não fosse 
verdade.    Imagina! Eu nasci lá  em cima perto do Monte Carmelo. Gasto dez dias 
na caminhada até    lá. Preciso ir e levar toda a minha família. Quem me pagará as 
despesas de viagem.  Pois    enquanto estarei andando  não posso trabalhar e não 
trabalhando não ganho para sustentar    minha família. 
Feirante III: Não sei o que  o César Augusto está querendo.  Lembro que na História de 
nossos     antepassados contar pessoas  era querer se afastar de Deus   e 
desejar se virar no mundo por    conta própria. Enfim, viver sem Deus. Deus não 
gostava dessas atitudes. 
Feirante IV: De qualquer forma não temos escapatória. Se não vamos,  seremos presos e até  
    transformados em escravos pois não teremos como pagar a multa. Se 
botamos pé na estrada    não sabemos como  podemos voltar.  Esta história está mal 
contada. 
Feirante I:  Até quando vamos ter que agüentar! Até quando este sofrimento? 
Feirante II: Eu pergunto: até quando nós ainda temos força para agüentar  todos estes 
suplícios!? 
 

IV CENA: 
(Enquanto isso lá  em Nazaré   na casa humilde de José) 

Personagens:  José e Maria. 
José:   Maria trago-lhe  uma notícia!  
Maria:   Oi, José! Que bom que você voltou mais cedo o que aconteceu, você parece 
tão assustado? 
José:  Maria,  escute e compreenderá por que estou tão assustado. Eu estava  na minha 
oficina     trabalhando normalmente quando de repente escutei  a trombeta 
dando o sinal de que os    arautos do rei estavam na praça. Cheguei  mais perto para 
melhor poder entender. Maria,    quanta tristeza estou prevendo. 
Maria:  Mas José, fala, por favor! Estou ansiosa mal posso me imaginar o que está 
acontecendo! 
José:  Os arautos anunciaram que  todas as pessoas precisam ser contadas. Cada família 
precisa    voltar para a cidade onde nasceu e lá se apresentar num posto de 
contagem. E todos têm    que ir até lá, ninguém pode ficar para trás, sob pena de 
uma pesada multa ou castigo se  não tiver   dinheiro, como nós, para pagar a multa. 
Maria:  Eu preciso ir junto até lá na sua terra natal? Você sabe que já não estou em 
condições     para longas viagens!? 
José:  Você precisa ir junto e precisamos ir logo, pois  nos restam poucos  dias para nos 
apresentar. E    precisamos ir até Belém. Terra de Davi. Até lá, em condições 
normais, se gasta três     semanas. Temos pouco tempo para  pensar como 
faremos. 
Maria:   Logo agora que nosso primeiro filho está para nascer? 
José:  Vamos logo, Maria! Talvez nós  chegaremos  em tempo e tudo dará certo! 
Maria:   Vou ver se acho alguma roupa e vou preparar minha sacola. (Não de plástico) 
José:   Enquanto isso eu vou ver o que eu tenho para levar. (Cada um vai para um lado e em 
    seguida voltam. José arrumou um cajado e maleta pendurada no ombro).  
José:   Estou levando o pão e o queijo que ainda tínhamos. Vai dar para alguns dias (bate na 
    maleta).  Depois vamos ter que contar com a boa vontade  de outros  no 
caminho. 
Maria:  Partiremos logo, pois hoje ainda me sinto bem.  Deus há de nos ajudar! 



 
 

V - CENA 
(Maria e José chegam a Belém - Terra de Davi) 
Personagnes: José, Maria, Dono I, Dono II. 

Maria:  Que bom, finalmente avistamos a cidade! 
José:   Que bom, chegamos. Precisamos agora  descobrir um lugar onde podemos passar a 
noite! 
Maria:  Estou tão cansada, José! 
José:  Mais alguns minutos e estamos lá.  Vamos entrar num albergue, tomar um banho e  
   descansar nossos pés. 
Maria:  Oh, José! A roupa já está grudada ao meu corpo de tanta poeira e suor. Não 
sei  se haverá    água bastante para nos refrescar. 
José:  Oh, Maria! Estava apenas sonhando com  um bom e gostoso banho. Na verdade não 
sei se   nós teremos chance. Além do mais  não temos roupa limpa.  Lembra que 
não tivemos    tempo durante todas estas semanas para lavar a nossa roupa do 
 corpo.   
  (Seguem mais alguns passos em silêncio). 
Maria:  José, chegamos!  Vejo luz, vamos pedir pousada! 
José:  (Chega  e  chama) Oh, irmão de Belém! Tem pousada para um casal de peregrinos de 
    Nazaré da Galiléia? 
Dono I:  Mais peregrinos? Gostaria muito de recebê-los mas minha casa já está lotada. 
José:  Nem ao menos um lugarsinho  só para uma noite, pois já é tarde? 
Dono I:  (O dono aparece) Não amolem! Minha casa já está cheia, já falei. Além do mais, 
vocês não    parecem gente de dinheiro que pode pagar  pequenas despesas.  
Estamos na cidade. Aqui    tudo custa. (Se vira e vai embora). 
José:  (Se viram para a Comunidade) Ganhar pousada  junto aos irmãos de Belém parece 
não vai    ser nada fácil, Maria!  Você viu como o homem olhou para nossa roupa? 
Maria:  Vamos logo adiante! Vejo mais um  brilho ali adiante, quem sabe lá  nos 
receberão.     (seguem alguns passos). 
José:  (Bate palmas e chama) Oi  gente! Por favor, atende-nos! 
Dono II:  Alô, quem é?  (abre a porta) 
José:  Somos peregrinos de Nazaré da Galiléia e precisamos pousada. 
Maria:  Estamos muito cansados. Qualquer lugarsinho  serve. Apenas uma noite, por 
favor! 
Dono II: Ainda tenho um quarto com banheira  mas este custa bem caro e por isso até agora 
    ninguém o quis. Acho que não vai servir prá vocês. 
Maria:  Mas qualquer lugar serve. Não somos de luxo, somos gente simples, por favor! 
Dono II: Se vê logo que vocês são do interior. Aqui nas cidades perto da grande Jerusalém, 
tudo     custa. Se tivessem dinheiro o seu problema já estaria resolvido.  E com 
licença, tenho de    cuidar do meu trabalho. (Fecha a porta). 
José:  Tudo escuro!  A cidade de Belém não tem lugar para nós que somos pobres! 
Maria:  Será que vamos ter que passar a noite na estrada? 
José:  (Continuam caminhando se retirando da igreja) Vamos  sair da cidade já que aqui 
estamos    sobrando! 
Maria:  Para onde vamos José? Está tão escuro e eu não me sinto bem, estou sentindo 
dores! 
José:  Não sei Maria. Só sei que aqui estamos sobrando. Na chegada vi um  curral de 
ovelhas.     Elas  terão lugar para nós.  Não demora muito e lá estaremos. 
Coragem, Maria! 
 

 
 
 
 



 
 

VI CENA: 
(Pastores no campo) 

Personagens: Pastor I, II, III, anjo e coro. 
Pastor I: Vocês tomaram conhecimento dos lobos que  avançaram no rebanho de João, semana 
    passada? 
Pastor II: Ouvi,  ontem,  lá na feira. Contaram que eram tantos e que avançaram todos de uma 
vez. A    salvação dos pastores eram os seus cajados. Mas os patrões da cidade 
vão cobrar dos pastores  as   ovelhas  que os lobos mataram. 
Pastor III. Os nossos companheiros falharam. Acreditaram  que os lobos  não estariam por 
perto e não    acenderam fogo. Lobo  só ataca na escuridão.  Nós precisamos  cuidar 
para que toda noite    estejamos perto de algum lugar  onde não nos faltará 
lenha para fogo. 
Pastor II: Mais uma tarefa e nada fácil, mas será a nossa salvação. 
Pastor I: Eu já sabia deste detalhe, prá hoje eu já cuidei da lenha. Mas precisamos também  
    descansar. Vamos dividir  as horas para que o fogo não apague. Eu cuido 
da primeira. 
Pastor II: Eu da segunda e você João da terceira, pode ser? 
 
Pastor III: Concordo, e já que tudo está calmo e bem encaminhado  eu vou dormir. 
Pastor II: Vou fazer o mesmo. A longa caminhada de hoje cansou as ovelhas e minhas pernas  
   também. (Se retiram, se esticam e  logo começam a  roncar). 
Pastor I  Vou dar uma volta (sai e logo volta).  Êta lenha boa que achei hoje!  As ovelhas 
estão     tranqüilas. (Pausa) Os companheiros estão roncando.  (Olha para o céu)  
Noite de milhões    de estrelas. Noite calma. Noite com  nenhum temporal a vista.  
Vou sentar um pouco     para descansar meus joelhos.  (silêncio, que de 
repente é cortado com um clarão). 
Anjo:  "Não tenham medo! " 
Pastor I  Socorro, depressa companheiros acordem!  (Os outros num salto estão em pé 
e zonzos perguntam) 
Pastor II: Que fogo, que clarão! 
Pastor III:  Abaixa esta luz estou ficando cego! 
Anjo:  "Não tenham medo! Estou aqui para trazer boas-notícias a vocês, e elas vão ser 
motivo de    grande alegria também para todo o povo! Hoje, na cidade de Davi, 
nasceu o Salvador de    vocês - Cristo o Senhor! Esta será a prova: vocês 
encontrarão uma criancinha enrolada em    panos e deitada numa manjedoura." (Os 
pastores estão imóveis). 
Coro:   (Canta) Glória a Deus nas alturas, paz na terra, na terra, entre os homens a quem 
ele quer    bem. Amém, amém!  (Na repetição do canto o anjo se afasta, o facho é 
desligado e a luz    acesa). 
Pastor I  Vocês ouviram, Deus se lembrou de nós! 
Pastor II: "Vamos até Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos contou." 
Pastor III: E os lobos? E as ovelhas? 
Pastor I: Deus já cuidará das ovelhas para que nenhuma se perca e dos lobos para que não 
tenham    fome. Nós iremos juntos a Belém, para ver o grande presente de Deus.   
Pastor II:  Vamos nós também levar presentes para o Salvador, nosso rei. 
  (Se retiram). 
 
 
 

VII CENA 
(Os magos chegam a Jerusalém) 

Personagens: Baltazar, Belchior, Gaspar, Guarda I e II, Herodes, Sábio. 
Baltazar: Finalmente chegamos a grande cidade de Davi! 



Belchior: Tem certeza de que estamos no lugar certo? 
Gaspar:  Sim Baltazar! Você nos conduziu até aqui, mas já faz algum tempo que não 
vimos mais a    estrela? 
Baltazar: É verdade! Mas a lógica  dos fatos nos levam a procurar o novo rei junto ao trono da 
rainha,    quem mais poderia ser mãe de um novo rei a não ser  a rainha esposa do 
rei Herodes? 
Belchior: Deus pode facilmente  destronar reis, para ele nada é impossível. 
Gaspar:  Vamos logo procurar o rei Herodes!  (Chegam no palácio e são recebidos pelos 
guardas). 
Guarda I: O que desejam aqui no palácio do rei.  Sabem que aqui ninguém pode passar sem 
ordens    expressas do rei? 
Guarda II: Além do mais  vocês são estranhos, quem são vocês? 
Belchior: Viemos das terras do Oriente. Somos estudiosos das estrelas. Descobrimos uma 
nova     estrela que anuncia o nascimento de um novo rei. Caminhamos durante 
dias. Queremos     conhecer este novo rei.  
Guarda I: Aguardem aqui. (O guarda se retira e volta acompanhado do rei Herodes). 
Herodes: Então vocês  sabem do nascimento de um novo rei? Sabiam que aqui não tem lugar 
para    um novo rei?  Me contam esta História. 
Gaspar:  Verdade é que vimos uma nova estrela, mas já faz dias  que a perdemos de 
vista. 
Baltazar: É verdade. Vimos a estrela do novo rei dos judeus. Chegamos até aqui pois 
achávamos que    nos podia mostrar o novo rei. Viemos em paz para adorá-lo e 
presenteá-lo. 
Herodes: É estranho a história desta estrela (Para o guarda) Me chama os sábios do palácio! 
  (Guarda  sai e logo volta com os sábios). 
Sábio:  Pronto, excelentíssimo rei, o que deseja! 
Herodes:  Me informa imediatamente sobre o futuro do meu reinado, o que está previsto 
sobre o     nascimento do novo rei dos judeus! 
Sábio:  "Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois foi isto o que o profeta escreveu: 
  Você Belém, da terra de Judá, de modo, nenhum é a menor entre as principais 
cidades de    Judá, porque de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel." 
Herodes: (para os sábios) Muito obrigado, podem sair. (Para os magos) Vocês ouviram. O novo 
rei    nasceu em Belém. Faz poucos dias. Vocês seguem a  Belém e vão achar o novo 
rei. Depois    voltem até aqui e   me contem onde ele nasceu então também eu irei 
adorá-lo. 
  (Os magos agradecem e se retiram) 
Herodes: Era o que faltava. Um novo rei?  Sou velho por acaso?  Ainda bem que eu tive uma 
idéia de    sábio.  Estes magos não desconfiaram de minha astúcia. Irão voltar  e 
vão me contar tudo. Depois    darei um sumiço neste indigente barato. 
 

VIII CENA: 
(No curral) 

Personagens: Pastor I, II, III, Baltazar, Belchior, Gaspar, José e Maria. 
Pastor I: Vejam! Deve ser lá. Um lugar tão familiar para nós! 
Pastor II Eu não acredito! O Salvador chegar até nós  desta forma. 
Pastor III:  Deus prometeu e Deus cumpre o que promete. Vamos até lá e ver de perto. 
  (Caminham para mais perto) 
Pastor I: Quanta luz, quanta tranqüilidade! 
Maria:   (Faz sinal e fala): Venham, entram e vejam! 
  (Os pastores entram, se ajoelham e rezam. Depois entregam os presentes  à Maria 
e José). 
Pastor I  Obrigado Deus, Senhor e Salvador.  Tu não esqueceste os humildes e 
pequeninos. 
Pastor II Somos pastores. Muitas vezes humilhados e discriminados por causa da nossa 
profissão.    Mas tu  nos conheces e nos chamas. 



Pastor III: Te pedimos por todos os pastores que estão no campo. Humildes companheiros deixa 
a tua    luz também brilhar para eles. (Em seguida chegam os magos). 
Baltazar:          Abençoado és tu Maria pois és a mãe do novo rei. 
Gaspar:  Viemos de longe e seguimos a estrela do novo rei. Passamos por  reinos e ricos 
palácios e     encontramos  a salvação  nesta humilde  estrebaria. 
Belchior: Nossos presentes simbolizam o brilho, o perfume e a dor. Em todo o mundo  o novo 
rei será    conhecido.  Pelo brilho, pelo perfume ou pela dor. 
Baltazar: Fomos advertidos pelo divino Criador que não podemos demorar nesta terra e 
precisamos    voltar logo, que a valorosa mão de Deus os proteja.  (Se retiram). 
Pastor I  Também nós vamos voltar, pois precisamos contar aos nossos companheiros a 
grande     Boa Nova de alegria. 
 

IX Cena: 
(No templo) 

Persongens: José, Maria. Sacerdote,  Simeão e Ana 
José:  (Ao sacerdote) Somos pobres mas conseguimos juntar as ofertas que a lei  nos 
pede.  Nosso    filho já foi circuncidado e ganhou o nome de Jesus. 
Sacerdote: O que vocês trouxeram? 
José:  Um casal de  rolinhas. Estão perfeitas e bem guardadas nesta caixinha. 
Sacerdote:    (Olha e guarda a caixinha) Muito bem, a oferta será aceita. 
José:  Desejamos que o senhor estende sua mão sobre ele. É nosso primeiro filho e 
queremos que    seja dedicado a Deus. 
Sacerdote: (Estica sua mão sobre o menino e diz):  Que Deus o proteja. (E aos pais). Sejam 
fortes e    instruam o menino na Lei do Senhor.   (Sacerdote se retira e os pais se 
voltam para a     Comunidade dão alguns passos e aparece Simeão). 
Simeão:  (Toma o menino nos braços e louva a Deus dizendo) 
  "Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes me deixar partir em 
paz.     Porque eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que 
preparaste na presença de    todos os povos: Uma luz para mostrar o teu caminho 
a todos os povos que não são judeus, e    para dar glória ao teu povo de Israel." 
(Em seguida aparece Ana, a profetisa e também toma o    menino nos braços )  
Ana:  Louvado seja Deus, por teus grandes  feitos. Mostras a todos os povos  que a tua 
paz e a tua    libertação não vêm pelos poderes  de máquinas de guerra, não vêm pela 
força dos     poderosos. Mas vêm através dos humildes onde tu te tornas 
gente para estar junto com     todas as pessoas de boa vontade. Glória seja 
dada a ti por todas as tuas criaturas  e somente    a ti poderoso e misericordioso 
Deus." (entrega a criança a Maria e se retira). 
José:  Aqui tudo está resolvido, mas eu não estou tranqüilo. Você lembra o que os magos 
nos     contaram? 
Maria:  Também tenho um terrível pressentimento. O  que  vamos fazer, José? 
José:  Toda esta história de contar as pessoas, mais esta  história dos magos, nos mostra 
que não    temos segurança. Ainda nesta noite vamos começar nossa caminhada 
para o Egito. 
Maria:  Deus  caminhará conosco e nos há de proteger! 
 
 

X CENA 
Personagens:  Miguel e Elias 

Miguel:  Pois é!  Acabamos de ouvir toda a História do nascimento do filho de Deus tal 
qual como ela é    contada na Bíblia.  O que você achou disso? 
Elias:  Ë bonito mas sempre a mesma coisa! 
Miguel:  Então você queria que todo ano fosse diferente? Não entendo! Teatro para 
ser de Natal  precisa ser   igualzinho aquele  do tempo de José e Maria. Ah! Eu gosto 
de ver aqueles pastores. Os magos  com   todas aquelas vestimentas ricas... Isso sim 



que é teatro. Prá mim só é teatro de natal com aqueles   pastores esfarrapados, magos 
ricos, anjos brancos de asinhas,   José e Maria toda  santa vestida de   branco. 
Elias:  É bonito, mas aquele acontecimento trouxe uma mensagem de vida às pessoas. Se 
nós não    queremos a mensagem da Boa Nova, então de fato precisamos ficar na 
vestimenta e naquele jeito. 
Miguel:  Mas  você queria o quê? Tem outro jeito? 
Elias:  Rapaz...  Jesus nasceu há dois mil anos!  Desde então um monte de coisas mudaram, 
foram    atualizadas, modernizadas e todo mundo usa e ninguém reclama. Porque 
só as Histórias bíblicas   tem que ser do jeito daquele tempo! Naquele tempo ninguém 
andava de motoca e hoje tantos    cristãos gostam de uma motoca? Ninguém 
conhecia maionese, margarina ou coca-cola e hoje     tantos gostam . 
Miguel:  Agora eu não entendo. Você está falando  de coisa  do lado de fora da igreja. 
O que motoca tem a   ver com que deve acontecer dentro da  igreja, com teatro? 
Elias:  Você já viu  alguém gostar de alguma coisa  que não conhece? 
Miguel:  Não, claro que não. Como vou gostar  de que nunca vi e nem sei como é! 
Elias:  Pois é! A Boa Nova  que os anjos anunciaram  é o nascimento de Jesus, o Salvador.  
Os magos, os   pastores, a estrebaria - o curral são apenas coisas secundárias.  Para 
entender melhor é preciso    crescer com este menino Jesus. Isto é:  Procurar 
saber mais, como ele gostou da casa de Deus, se   estudou as Histórias de Deus, como ele 
trabalhou, como ele lidou com as pessoas pobres, doentes,   ricas,.. se pagava imposto, 
se brigava, mentia,  roubava, matava, bebia, batia em mulher,.... 
Miguel:  E daí, onde você quer chegar? 
Elias:  Quando a gente começa a estudar estas Histórias da vida de Jesus junto  a seu 
povo. A gente    começa a gostar mais da Palavra de Deus, ou seja da Boa Nova de 
Deus.  Enquanto a gente não    procura saber  desta outra parte de Jesus  
certamente só queremos  o menino Jesus lá de Belém e   corremos o perigo de fechar a 
porta ao Jesus moço, ao Jesus homem, ao Jesus Salvador  quando    quer falar 
conosco. 
Miguel:  Mas como posso aprender  estas Histórias? 
Elias:  Você é muito inteligente! Estudou bastante e tem cabeça boa.  Na nossa Igreja tem 
muito    material que a gente pode usar para estudar em grupos. 
Miguel:  Nunca vi! 
Elias:  Você já viu um boi com sede se deitar lá  no alto do morro e esperar até que a água 
da nascente cá   de baixo sobe e cai na boca dele? 
Miguel:  Não, claro que não. Ele desce! 
Elias:  Quando a gente quer aprender da palavra de Deus, quando a gente gosta mesmo de 
Deus e gosta da    Boa Nova de Deus, a  gente desce, a gente procura. E quem procura 
sempre vai achar. 
Miguel:  Agora estou entendendo! Os pastores procuraram e acharam. Os magos 
procuraram e acharam.     Simeão ficou na procura e achou. Ana achou! 
Elias:   Jesus falou: "... Procurem e acharão,... porque todos os que procuram acham." 
  (Os dois se dão as mãos e falam juntos para a Comunidade). 
Miguel e Elias: Vamos juntos sempre procurar a Boa Nova de Jesus. 
 
 
 
 

Participação dos personagens: 

 
1ª. CENA: 
 César: 9,  Guarda: 3 e Ministro: 6 vezes. 
 
2ª. CENA: 
Anjo: 4 e Maria 5 vezes. 
 



3ª.  CENA: 
Soldado: 1, Feirante I:  2,  Feirante II: 2, Feirante III: 1 e Feirante IV: 1. 
 
4ª. CENA: 
José: 7 e Maria: 6 vezes. 
 
5ª. CENA: 
Maria: 9, José: 11, Dono I: 2 e Dono II: 3 vezes. 
 
6ª. CENA: 
Pastor I: 6, Pastor II: 7, Pastor III: 4, Anjo: 2 e Coro:  1 vez. 
 
7ª. Baltazar: 3, Belchior: 3, Gaspar: 2, Guarda I: 2, Guarda II: 1, Herodes: 5 e Sábio: 2 vezes. 
 
8ª. CENA: 
Pastor I: 4, Pastor II: 2, Pastor III: 2, Baltazar: 2, Gaspar: 1, Belchior: 1 e Maria: 1 vez. 
 
9ª.  CENA: 
José: 5, Sacerdote: 3, Simeão: 1, Ana: 1 e Maria: 2 vezes. 
 
10ª.  CENA: 
Miguel:  10, Elias: 10 e Miguel e Elias juntos: 1 vez. 
 
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999 
 Personagens que aparecem em mais que uma cena: 
Maria: Aparece na:  2ª Cena: 5 vezes,  na  Cena: 4ª 6 vezes, 5ª. Cena:  9 vezes ,  na 8ª. Cena:  1 e 
na 9ª. Cena  2 vezes. (falará 23 vezes em 5 cenas). 
 
José:  Na 4ª. Cena  7 vezes,  na 5ª. Cena 11 vezes   e na 9ª. Cena:  5 vezes.  
Falará  23 vezes em três Cenas.  
 
Anjo:  Na 2ª. Cena 4 vezes  e  na 6ª. Cena  2 vezes 
Falará:  6 vezes. 
 
Pastor I:  Na  6ª. Cena 6 vezes e  e na 8ª. Cena 4 vezes. 
Falará:  10 vezes. 
 
Pastor II:  Na 6 ª. Cena  7 vezes e na 8ª. Cena  2 vezes.  
Falará:  9 vezes. 
 
Pastor III:  Na 6ª. Cena 4 vezes e 8ª. Cena: 2 vezes. 
Falará:  6 vezes. 
 
Baltazar: Na 7ª. Cena 3 vezes e  8ª. Cena  2 vezes. Falará  5 vezes. 
Gaspar:  Na 7ª. Cena  2 vezes e na  8ª. Cena 1 vez. Falará:  3 vezes. 
Belchior: Na 7ª. Cena 3 vezes e na 8ª. Cena  1 vez.  Falará : 4 vezes.  
 
. 


