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                                      Jesus, uma história de amor 

                                        AS SANDÁLIAS DE JOSÉ 

 

 

Depois do nascimento de Jesus, seus pais, José e Maria, voltaram para a Ga-

lileia e foi na cidade de Nazaré que o menino cresceu. 

 

Como era o costume da época, Jesus foi educado por sua mãe Maria até os 7 

anos de idade e apesar de pequenino, já carregava as marcas do grande espírito que 

era. 

 

  JOSÉ – (chamando) Maria! 

MARIA – Me chamou, José? 

  JOSÉ – Não consigo encontrar minhas sandálias! 

MARIA – Elas estão embaixo da cama. 

  JOSÉ – Acabei de olhar e não estão lá. 

MARIA – Não se aborreça, José, eu vou buscá-las. 

 

 Maria sai e volta sem as sandálias. 

 

MARIA – Tem razão, José, não estão lá. 

  JOSÉ – Quem sabe você tenha guardado em outro lugar? 

MARIA – Eu mesma as coloquei embaixo da cama; deve haver alguma explicação! 

  JOSÉ – (chamando) Jesus! 

MARIA – O que você quer com o menino? 

  JOSÉ – Aposto que ele sabe onde foram parar as minhas sandálias.  

               (chama novamente) Jesus! 

JESUS – Sim, pai. 

  JOSÉ – Vá buscar as minhas sandálias que estão embaixo da cama. 

JESUS – Eu não posso buscar, papai. 

MARIA – Obedeça seu pai, Jesus. 

JESUS – Eu não estou desobedecendo, mãe. 

MARIA – Então vá buscar as sandálias. 

JESUS – Eu não posso. 

MARIA – E por que não? 
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JESUS – Porque elas não estão embaixo da cama. 

  JOSÉ – Eu não disse! 

MARIA – Calma, José, vamos ouvi-lo. (para Jesus) E você sabe onde estão as san-

dálias do papai? 

JESUS – Elas estão com Eliziel. 

  JOSÉ – Eliziel, o mendigo? 

JESUS – Isso mesmo. 

  JOSÉ – Miserável! Entrou em minha casa e roubou minhas sandálias; vou colocá-lo 

na cadeia. 

JESUS – Ele não roubou, pai, fui eu quem dei as sandálias para ele. 

  JOSÉ – Por que você fez isso, Jesus? 

JESUS – Porque ele estava com os pés machucados. 

  JOSÉ – Mas as sandálias eram minhas! 

JESUS – O senhor tinha duas, e ele nenhuma. 

  JOSÉ – E agora, Maria, como é que eu fico? 

JESUS – O senhor fica com a sandália que está nos seus pés e Eliziel fica com a 

outra. Agora cada um tem um par de sandálias e nenhum dos dois precisa 

andar de pés descalços. 

  JOSÉ – Ouviu isso, Maria? 

MARIA – Tenha calma, José, eu vou conversar com ele. 

  JOSÉ – Acho melhor eu mesmo cuidar disso. 

MARIA – (firme com José) Já disse que vou conversar com ele. 

  JOSÉ – Está certo, vou pra carpintaria. (sai) 

JESUS – Eu fiz alguma coisa errada, mãe? 

MARIA – É claro que não, meu filho. 

JESUS – Então por que o pai ficou bravo? 

  JOSÉ – Porque você deu algo que era dele. 

JESUS – Mas a senhora me ensinou que devemos ajudar as pessoas que tem menos 

do que nós! 

MARIA – Você só tem cinco anos, Jesus, não pode pegar as nossas coisas e sair 

dando para as pessoas. 

JESUS – Eu não entendo! Se a gente tem sobrando, por que não podemos dividir com 

os outros? 

MARIA – Vamos apenas combinar o seguinte: sempre que você quiser ajudar alguém, 

fale comigo antes, combinado? 
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JESUS – Um dia, mãe, ninguém vai ter mais do que ninguém; sabe por quê? 

MARIA – Por quê? 

JESUS – Porque todos vão se amar, como eu amo a senhora e como a senhora me 

ama. 

MARIA – (abraça Jesus) Meu filho amado! Agora vá brincar. (Jesus sai) 

  JOSÉ – (entra) Maria!  

MARIA – O que foi, José? 

  JOSÉ – Não consigo achar minha toalha amarela! 

MARIA – Por que não usa a branca? 

  JOSÉ – Porque a coloquei para lavar. 

MARIA – Ela está no armário, eu mesma a coloquei lá hoje pela manhã, deve haver 

alguma explicação! 

  JOSÉ – Eu sei o que aconteceu. 

MARIA – Sabe? 

  JOSÉ – (chamando e saindo) Jesus, onde está a minha tolha amarela? 

 

      

 

                                                           F I M 
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                                     Jesus, uma história de amor 

                                    UM PRESENTE PARA JESUS 

 

 

Naquele dia, Jesus estava muito quieto e pensativo. Sua mãe se aproximou e 

perguntou... 

 

MARIA – O que foi que aconteceu, Jesus? 

JESUS – Nada não. 

MARIA – E por que estás tão quieto? Nem saíste para brincar! 

JESUS – Eu tava pensando... 

MARIA – Pensando no quê? 

JESUS – Quanto tempo falta pro meu aniversário? 

MARIA – Três dias, por quê? 

JESUS – Eu vou ganhar uma festa? 

MARIA – Ah, então é isso! É claro que vamos ter uma festa, afinal não é todo dia que 

se faz... Quantos anos? 

JESUS – Seis. 

MARIA – Isso mesmo. 

JESUS – Quem vai vir pra minha festa, mãe? 

MARIA – Seus primos, tios, nossa família toda. 

JESUS – Posso convidar meus amigos? 

MARIA – É claro que sim, meu filho. 

JESUS – Obrigado, mãe. 

MARIA – Agora vá brincar, mais tarde vamos começar os preparativos da sua festa. 

 

 Os dias seguintes foram de muita movimentação: comida, preparativos na 

casa, parentes chegando... Finalmente estava tudo pronto. Chega então o dia da 

festa. 

 

  JOSÉ – Tudo pronto, Maria? 

MARIA – Tudo pronto, José. 

  JOSÉ – Então vá buscar o menino. 

 

 Maria sai e volta sem Jesus. 
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MARIA – Ele não está no quarto nem no quintal! Não sei mais onde procurar! 

  JOSÉ – Tenha calma, Maria, nós vamos encontrá-lo. 

CONVIDADO – Vejam, lá vem ele. 

 

 Jesus entra. Maria e José correm ao seu encontro. 

 

MARIA – Jesus! Você está bem? 

JESUS – Eu estou bem, mãe. 

  JOSÉ – Onde você estava, menino? 

JESUS – Fui buscar meus amigos. 

  JOSÉ – Que amigos, Jesus, se todos os convidados já estão aqui? 

JESUS – Esses. Entrem. 

 

 Entram algumas crianças muito pobres: crianças de rua, abandonadas. 

 

  JOSÉ – O que é isso, Jesus? Quem são essas crianças? O que tá acontecendo, 

Maria? 

JESUS – A mãe disse que eu poderia convidar meus amigos. 

  JOSÉ – Isso é verdade, Maria? 

MARIA – Sim. 

  JOSÉ – Mas são crianças de rua, malcheirosas, esfomeadas; são capazes até de 

nos roubar! 

MARIA – São apenas crianças, José. 

  JOSÉ – Por que você fez isso, Jesus? 

JESUS – Porque é meu aniversário. 

  JOSÉ – Isso não é direito. 

JESUS – Elas nunca tiveram uma festa de aniversário; eu pensei que poderia dividir 

o dia do meu nascimento com elas. Talvez este seja o único dia em que elas 

vão poder ficar felizes. 

  JOSÉ – Você tem razão, meu filho. Eles são todos bem-vindos à nossa casa, e de 

hoje em diante, sempre que for seu aniversário elas serão nossas convida-

das. 

JESUS – Posso pedir mais uma coisa? 

  JOSÉ – Pode pedir, afinal hoje você é o aniversariante. 

JESUS – Eu posso dar para elas todos os presentes que recebi? 
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  JOSÉ – Mas o que vão dizer nossos convidados? 

CONVIDADO – Vamos dizer que concordamos e que ficamos muito encantados com 

o gesto do nosso pequeno Jesus. 

  JOSÉ – Se é assim, está certo pode dar seus presentes. 

JESUS – Ainda bem. 

  JOSÉ – Por que ainda bem? 

JESUS – Porque na verdade eu já dei. 

  JOSÉ – Maria, você sabia disso? 

MARIA – Tá na hora do parabéns! 

TODOS – Parabéns a você... 

 

 

 

 

                                                  F I M 
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    Jesus, uma história de amor 

     A ANUNCIAÇÃO 

 

 

 Jesus está na cama, deitado, pronto para dormir. Maria o cobre. 

 

JESUS – Mãe, conta uma história pra mim. 

MARIA – E qual delas você quer ouvir? 

JESUS – A do anjo que falou com a senhora. 

MARIA – Mas eu já contei tantas vezes! 

JESUS – Então conta mais uma. 

MARIA – Está certo. Era uma tarde como outra qualquer, eu voltava do mercado com 

algumas compras que havia feito. De repente senti uma forte tontura e sentei 

para me refazer. 

JESUS – Foi aí que o anjo apareceu! 

MARIA – Isso mesmo. Primeiro, vi uma luz muito forte, que de tão forte me impedia 

de enxergar quem estava por trás dela. Em seguida ouvi uma voz doce e 

suave... 

 ANJO – (o anjo aparece) Não tenhas medo, Maria. Estou aqui para te trazer boas 

notícias. 

MARIA – Senti meu coração se encher de amor e alegria e apesar de não poder en-

xergar, não senti medo, senti paz. E sabe por que não tive medo? 

JESUS – Porque os anjos são espíritos de luz e a luz sempre vai trazer sentimentos 

bons. 

MARIA – Exatamente. 

JESUS – E o que aconteceu depois? 

MARIA – A luz começou a baixar e aos poucos pude ver aquela bela figura. 

JESUS – Era o anjo Gabriel, mamãe? 

MARIA – Ele mesmo. 

JESUS – E o que ele disse? 

  ANJO – Maria, foste escolhida e preparada para dar à luz a um menino, e lhe darás 

o nome de Jesus, e eis que esse menino trará grande benefício para a hu-

manidade. 

MARIA – Depois de algum tempo, fiquei grávida, carreguei você por nove meses até 

o dia do seu nascimento. 
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JESUS – Que foi em Belém! 

MARIA – Mas essa já é outra história. 

JESUS – Mãe, o que eu vou ter que fazer de tão grande? 

MARIA – Isso o anjo não disse. 

JESUS – E se eu não conseguir fazer? 

MARIA – Os anjos de Deus vão estar sempre contigo. 

JESUS – E se eu tiver medo? 

MARIA – Eu vou estar sempre do teu lado. 

JESUS – Promete? 

MARIA – Prometo. 

JESUS – Se a senhora promete eu acredito, e se a senhora vai estar comigo, eu não 

vou ter medo. 

MARIA – Agora é hora da nossa oração e depois... 

JESUS – Dormir! 

MARIA – Isso mesmo. 

JESUS – Posso fazer a oração, mãe? 

MARIA – É claro que pode meu filho. 

JESUS – Querido Pai do céu, peço que cuides da minha mãe Maria, para que ela 

possa estar sempre comigo, porque assim não vou ter medo de fazer o que 

o Senhor quer que eu faça. Amém. 

JESUS – (Jesus abraça sua mãe Maria) Obrigado por ser minha mãe. 

MARIA – Obrigado por me ter escolhido como sua mãe. 

JESUS – Boa noite, mãe. 

MARIA – Boa noite, filho. Que os anjos te protejam o sono. 

  ANJO – Estaremos aqui, Maria. 

 

Maria deixa o quarto de Jesus, a luz se apaga e todos dormem em paz. 

 

 

 

 

F I M 
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                                       Jesus, uma história de amor 

      UM HOMEM BOM 

 

 

 Jesus em frente à casa entrega um par de sandálias para Eliziel. 

 

 JESUS – Serviu? 

ELIZIEL – Ficaram perfeitas. 

 JESUS – Então pode ficar com elas. 

ELIZIEL – Nem sei como agradecer. 

 JESUS – Nossa família fica feliz em ajudar. 

ELIZIEL – Agradeça ao seu pai, ele é um homem bom. 

 JESUS – Ele é o melhor pai que um homem pode ser. 

ELIZIEL – Obrigado, Jesus! 

 JESUS – Espere aqui, não vá embora ainda. 

 

 Jesus entra na casa e volta em seguida com um pequeno farnel, que entrega 

para Eliziel. 

 

 JESUS – Trouxe um pouco de comida. 

ELIZIEL – É mais do que eu mereço. 

 JESUS – É menos do que todo homem deveria ter. 

ELIZIEL – Que a paz seja contigo, Jesus! (diz isso e sai) 

 JESUS – Contigo também, meu irmão. 

 

 Surge Ana, a vó de Jesus, mãe de Maria. 

 

    ANA – Quem era aquele homem? 

JESUS – Aquele é o velho Eliziel. 

    ANA – Você sabe que não deve falar com estranhos. 

JESUS – Não se preocupe vovó, Eliziel não é um estranho, ele é um homem bom. 

    ANA – E se eu lhe disser que ele é um mentiroso. 

JESUS – O coração dele não mente. 

    ANA – E como você pode saber o que vai no coração de um homem? 

JESUS – Olha pro peito dele vovó; o que a senhora vê? 
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    ANA – Nada. 

JESUS – (Jesus passa a mão em frente aos olhos de Ana) E agora? 

    ANA – Uma luz muito clara saindo do peito dele. 

JESUS – É a luz da bondade. 

    ANA – Você vê isso em todas as pessoas? 

JESUS – Algumas vezes vejo, noutras eu sinto. 

    ANA – E aqueles que não tem luz? 

JESUS – Todo mundo tem vovó. 

    ANA – Mas muitos não têm luz nenhuma e outros a luz que sai é escura! 

JESUS – A luz tá dentro de todo mundo, um dia todas as luzes de todas as pessoas 

estarão acesas. 

 

 Nisso entra Maria. 

 

MARIA – Com quem você estava falando, Jesus? 

 

 Ana faz sinal de silêncio para Jesus. 

 

JESUS – Com Eliziel. 

MARIA – Ele já foi? 

JESUS – Já. 

MARIA – Você deu a comida que estava separada pra ele? 

JESUS – Ele ficou muito feliz! 

MARIA – Então agora é melhor entrar. 

 

 Maria entra. 

 

JESUS – (para vó) Viu o brilho, vovó? 

    ANA – É incrível! 

JESUS – Ninguém tem a luz mais brilhante que a dela. 

MARIA – (chama; só a voz) Jesus! 

JESUS – Tô indo, mãe. (para vó) A senhora não vem? 

    ANA – Hoje não. 

JESUS – (abraça a vó) Quando é que a senhora volta? 

    ANA – Em breve. 
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  JOSÉ – (só a voz) Maria! 

JESUS – O meu pai chegou. 

MARIA – Me chamou, José? 

  JOSÉ – Não consigo encontrar minhas sandálias! 

    ANA – Seu pai não sabe que você deu as sandálias dele? 

JESUS – Ainda não. 

    ANA – E se ele se aborrecer? 

JESUS – Meu pai é um homem bom. 

  JOSÉ – (voz) JESUS! 

JESUS – Tchau, vó. 

    ANA – Até breve, meu querido. 

  JOSÉ – JESUS! 

JESUS – Tô indo pai... 

 

 Entra porta adentro. 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

           SEMENTES DE AMOR 

 

  

 Jesus entra em casa muito alegre, trazendo algumas sementes. 

 

JESUS – Mãe, mãe... 

 

 Maria surge assustada. 

 

MARIA – O que foi, Jesus? 

JESUS – (mostrando as sementes) Olha o que eu ganhei! 

MARIA – Quer me matar de susto? Pensei que tivesse acontecido algum mal contigo. 

JESUS – Eu tô bem, mãe. 

MARIA – Da próxima vez não entre fazendo tanto alarde. 

JESUS – Tá bom, mãe. 

MARIA – Agora o que é que você queria me mostrar? 

JESUS – (volta a ficar entusiasmado) Olha isso, mãe! (mostra as sementes na palma 

da mão) 

MARIA – (sem entender direito o porquê de tanto entusiasmo) São sementes. 

JESUS – Olha direito, mãe! 

MARIA – (olha de novo, sem entender o que exatamente Jesus quer mostrar e um 

pouco hesitante repete) Sementes. 

JESUS – Tem certeza? (ainda mostrando as sementes na palma da mão) 

MARIA – Se não são sementes, me diga o que são. 

JESUS – (com os olhos brilhantes, como se contasse o maior dos segredos) São 

flores!  

MARIA – (sorri) Serão flores se alguém as plantar, do contrário serão só sementes. 

JESUS – Mesmo que ninguém plante, lá dentro elas já são flores. 

MARIA – E como tu sabe que são flores e não outro tipo de planta? 

JESUS – Porque eu tô vendo, mãe. (olhando para as sementes) 

MARIA – (admirada olha com mais atenção) Tu tá vendo dentro da semente? 

JESUS – Não, mãe; ninguém pode ver dentro de uma semente! 

MARIA – Então como é que tu sabes que são flores? 

JESUS – Porque o homem que me deu disse que era. 
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MARIA – Tu andaste falando com estranhos de novo, Jesus?  

JESUS – Ele não era estranho, mãe. 

MARIA – Então quem foi que te deu isso? 

JESUS – Foi um viajante. 

MARIA – Viu, um estranho! 

JESUS – Mas a senhora não disse que somos todos filhos de Deus? 

MARIA – E o que isso tem a ver com o viajante que lhe deu essas sementes? 

JESUS – Se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e se a gente é irmão, 

não somos estranhos. 

MARIA – O mundo está cheio de homens maus, Jesus. 

JESUS – Um dia todos os homens vão ser bons. 

MARIA – Queria eu ter a tua inocência pra poder acreditar nisso. 

JESUS – Se a gente plantar essas sementes, elas vão dar flores? 

MARIA – Acredito que sim. 

JESUS – Se a gente plantar sementes de amor, elas também vão nascer. 

MARIA – Ah, meu filho, isso é tão bonito! (abraçando Jesus) 

JESUS – A senhora me ajuda a plantar estas sementes? 

MARIA – É claro que sim... Mas antes eu quero saber por que o viajante te deus essas 

sementes? 

JESUS – Ele estava com sede, pediu água e eu dei. 

MARIA – E como agradecimento ele te deu as sementes. 

JESUS – Isso mesmo. 

MARIA – Só isso? 

JESUS – Ele também me disse uma coisa que eu não entendi. 

MARIA – O que foi que ele disse? 

JESUS – Que um dia Nazaré será conhecida como a Flor da Galileia. 

MARIA – Então é melhor plantarmos logo essas sementes. 

 

 Nisso entra José chamando por Maria. 

 

  JOSÉ – Maria. 

MARIA – Sim, José. 

  JOSÉ – Não encontro a jarra de água! 

MARIA – Está na cozinha, José. 

  JOSÉ – Não está, tenho certeza.  
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MARIA – Pois eu tenho certeza de que vou encontrá-la. 

  JOSÉ - (para Jesus) Jesus! 

JESUS – Sim! 

  JOSÉ – Por acaso você viu a jarra de água? 

JESUS – (mostrando as sementes) Olha o que eu ganhei! 

  JOSÉ – (olha intrigado) Sementes? 

 

 

 

               F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

          SOBRE A VERDADE E A MENTIRA 

 

  

 Jesus foi uma criança muito amorosa; enxergava além do que os outros podiam 

ver, sempre via o lado bom das pessoas e das situações, estava sempre disposto a 

ajudar, não costumava reclamar de nada e a tudo agradecia de coração. 

  

JESUS – Mãe, o que é mentir? 

MARIA – Mentir é não dizer a verdade. 

JESUS – E por que as pessoas mentem? 

MARIA – As pessoas mentem por muitos motivos. 

JESUS – Quando a gente sabe de uma coisa que aconteceu e diz que não aconteceu, 

é mentir? 

MARIA – Isso mesmo. 

JESUS – E quando a gente faz uma coisa e diz que não fez? 

MARIA – Isso também é mentir. 

JESUS – Então mentir é errado. 

MARIA – Isso mesmo, Jesus. 

JESUS – A senhora já mentiu? 

MARIA – Infelizmente, meu filho, todas as pessoas, em algum momento de suas vidas 

deixam de falar a verdade. 

JESUS – Um dia todos os homens vão falar só a verdade. 

MARIA – Tu achas? 

JESUS – Acho não, tenho certeza. 

MARIA – E tu, Jesus, já deixou de falar a verdade alguma vez? 

JESUS – Eu sempre falo a verdade, mãe. 

MARIA – É claro que sim, meu filho. 

JESUS – Mãe, quem fala a verdade merece castigo? 

MARIA – Isso depende. 

JESUS – Depende de quê? 

MARIA – Se o que a pessoa fez foi contrário às leis ou às regras, ela vai ter que ser 

punida de acordo com essas leis ou regras, mesmo falando a verdade. 

JESUS – Mãe... 

MARIA – Pode falar, Jesus... Tem alguma coisa que tu queira me contar? 
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JESUS – Se a senhora tivesse que mentir por mim, a senhora mentiria? 

MARIA – Essa é uma pergunta muito difícil. 

JESUS – A resposta é fácil, mãe: sim ou não. 

MARIA – Se fosse para salvar sua vida: sim. 

JESUS – Então quero pedir pra senhora, que mesmo que seja pra salvar a minha 

vida, não minta por mim; promete? 

MARIA – (silêncio) Prometo. 

 

 José entra aflito. 

 

  JOSÉ – Maria, fomos roubados! 

MARIA – O que aconteceu, José? 

  JOSÉ – Uma de nossas cabras desapareceu! 

MARIA – Tenha calma, José. 

  JOSÉ – Calma? Era a nossa melhor cabra. Mas eu prometo que quem fez isso vai 

ter o que merece. 

MARIA – Deve haver uma explicação. 

  JOSÉ – Tem razão, e eu acho que sei qual é a explicação. (para o menino) Jesus! 

JESUS – Sim, pai. 

  JOSÉ – O que aconteceu com a nossa cabra? 

JESUS – Josias esteve aqui logo depois que o senhor e a mãe foram ao templo. 

  JOSÉ – Então foi aquele miserável quem me roubou! 

JESUS – Não, pai, fui eu quem dei a cabra pra ele. 

  JOSÉ – Dessa vez você foi longe demais, Jesus. 

MARIA – Acalme-se, homem, pelo menos escute o menino antes de tomar qualquer 

atitude precipitada. 

  JOSÉ – O que você tem a dizer. 

JESUS – Ele esteve aqui muito nervoso, disse que a sua filha está muito doente e que 

precisava de um pouco de dinheiro para comprar remédios e comida. 

  JOSÉ – E o que isso tem a ver com a cabra? 

JESUS – Como eu não tinha dinheiro, dei a cabra pra ele vender no mercado. 

  JOSÉ – E o infame ainda escolheu a minha melhor cabra! 

JESUS – Não foi ele quem escolheu, pai, fui eu. 
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  JOSÉ – Primeiro vou castigá-lo para aprender a não mexer no que não é seu, depois 

vou dar queixa de Josias por ter enganado a uma criança e ter roubado mi-

nha melhor cabra. 

JESUS – Ele não me enganou, pai. 

  JOSÉ – Josias é um mentiroso! 

JESUS – Ele falou a verdade. 

  JOSÉ – E o que você sabe sobre verdade ou mentira, você é apenas uma criança! 

JESUS – Mãe Maria me ensinou. 

  JOSÉ – Então é isso o que você tem ensinado ao nosso filho? 

MARIA – Por favor, José, não seja tão duro com o menino, eu assumo a culpa. 

JESUS – Eu vi nos olhos dele, pai; Josias não estava mentindo. 

  JOSÉ – Isso é o que nós vamos descobrir. Maria, traga o menino. 

MARIA – Aonde nós vamos? 

  JOSÉ – Vamos à casa de Josias. 

 

 Saem. 

 

CONTINUA... 
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                                  Jesus, uma história de amor 

            O EXEMPLO DO PAI 

 

  

Chegando em casa de Josias, José, Maria e Jesus encontram o homem fa-

zendo o que pode para salvar a filha. 

 

JOSIAS – Me perdoe, José, sei que abusei da sua bondade, mas como podes ver, 

meu desespero foi maior que tudo. 

   JOSÉ – Depois falamos sobre isso, agora vamos cuidar da menina. 

JOSIAS – Não sei mais o que fazer, nenhum remédio fez efeito, ela está cada vez 

mais quente, ninguém sabe o que ela tem. 

   JOSÉ – Maria, quero que dê um banho na menina, troque-lhe as roupas e prepare 

uma cama limpa. 

 MARIA – Está certo. 

   JOSÉ – Jesus! 

 JESUS – Sim, pai. 

   JOSÉ – Venha comigo, tu vais me ajudar. 

 

 José era um homem bom, trabalhador, que cumpria suas obrigações com a lei 

e obedecia a Deus com todo seu coração. Era um carpinteiro habilidoso e, além disso, 

cultivava a terra e criava alguns animais. Já fizera isso outras vezes, usando uma 

combinação de ervas e a imposição das mãos, orava a Deus pedindo o auxílio do Alto 

no tratamento de enfermidades (doenças), e fazia isso sem nunca cobrar nada; fazia 

isso por amor às pessoas. 

 Maria fez o que José pediu: banhou a menina, trocou-lhe as roupas, trocou as 

roupas da cama e aguardou a volta de José e Jesus. 

 Ao chegarem, colocam-se ao lado da cama da menina... 

 

JOSIAS – Diga que podes curá-la. 

   JOSÉ – Só Deus tem esse poder. Se assim Ele quiser, assim Ele fará. 

 MARIA – (entra trazendo uma bacia) Aqui está, José. 

  JOSÉ – Coloque o lençol dentro da bacia e despeje o chá de ervas sobre ele. 

 

 Maria faz o que José pediu. 
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 MARIA – Está pronto. 

   JOSÉ – Vamos cobrir a menina. 

 

 Maria e Josias cobrem a menina com o lençol. José impõe as mãos sobre a 

jovem e faz uma fervorosa prece. 

 

   JOSÉ – ...Senhor, que a vossa vontade seja feita. Que assim seja! 

                 Tenha fé, Josias. Voltaremos amanhã. 

JOSIAS – Prometo que vou lhe pagar tudo o que devo. 

   JOSÉ – Depois falaremos sobre isso, agora preocupe-se com sua filha. 

JOSIAS – Eu os acompanho até a porta. 

 

 Saem Josias, José e Maria, Jesus fica no quarto. 

 

 JESUS – Não se preocupe, Isabel, amanhã tu vai acordar boa. 

 

 Jesus diz isso e sopra a menina da cabeça para os pés. Ouve-se a voz de José. 

 

   JOSÉ – (voz) Jesus! 

 JESUS – Tô indo, pai. (sai) 

 

 No outro dia pela manhã, José conversa com Jesus. 

 

  JOSÉ – Quero que entendas, meu filho, que fazer o bem é algo muito importante, 

mas tu não podes pegar as coisas da casa e dar para as pessoas sem que 

eu ou sua mãe autorizemos, entendeu? 

JESUS – Entendi, pai. 

 

 Nisso ouve-se a voz de Josias chamando. 

 

JOSIAS – José! 

    JOSÉ – Josias!  

JOSIAS – A minha filha está curada! Não tenho palavras para te agradecer. 

    JOSÉ – Não agradeça a mim, Josias, agradeça a Deus. 

JOSIAS – Terei uma dívida eterna contigo, José. 
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   JOSÉ – Ajude-me na colheita e já será o suficiente. 

JOSIAS – Pode contar comigo. 

   JOSÉ – E mais uma coisa. 

JOSIAS – Qualquer coisa, José. 

   JOSÉ – Não comente com ninguém sobre o que aconteceu. 

JOSIAS – Se é assim que desejas, assim será feito. 

   JOSÉ – Vá em paz, meu irmão. 

JOSIAS – Até a colheita, José. (sai) 

   JOSÉ – Até. 

 MARIA – Bonito gesto, meu marido! 

 JESUS – Também achei, pai. 

   JOSÉ – Não fiz nada além da minha obrigação; melhor eu ir pra carpintaria. Cuide 

de sua mãe, Jesus. (sai) 

  JESUS – Sim, senhor. 

  MARIA – Seu pai tem mesmo um grande coração! 

  JESUS – Um dia quero ajudar as pessoas que nem o pai. 

  MARIA – Tenho certeza de que tu vais ajudar mais pessoas do que a gente possa 

imaginar. 

 JESUS – Se eu pudesse ajudaria o mundo todo. 

  MARIA – E quem disse que não podes? Mas enquanto esse dia não chega, que tal 

me ajudar a cuidar dos animais? 

 JESUS – Pode deixar que eu busco a água. 

 MARIA – Tome cuidado com o poço. 

 JESUS – Tá certo, mãe. 

 MARIA – Te amo, meu filho! 

 JESUS – Te amo, mãe! 

 

 

 

            F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                A VOZ DE DEUS 

 

  

 Aquele era um dia muito especial para Jesus, que após uma longa viagem com 

seus pais chega ao mar da Galileia* também conhecido como lago de Genesaré*. Era 

a primeira vez que ele veria o mar, e sua primeira visão foi do alto de uma colina, seu 

coraçãozinho bateu mais forte, a brisa que soprava era doce e suave, balançando 

seus cabelos e preenchendo sua alma. 

 

JESUS – É ele, pai? 

  JOSÉ – Sim, meu filho, é o mar da Galileia, Genesaré. 

 

 Jesus ficou em silêncio, admirando, encantado pela paisagem. José e Maria 

observavam o menino com um sorriso nos lábios. 

 

JESUS – Eu nunca pensei que o mar fosse tão lindo! 

  JOSÉ – Espere até chegarmos lá na beiradinha. 

JESUS – Olha quantos barcos, mãe! 

MARIA – Não são lindos? 

JESUS – O que aqueles homens tão fazendo, pai? 

  JOSÉ – Estão preparando suas redes de pesca. 

JESUS – Tem muito peixe no mar? 

  JOSÉ – Tem peixe de tudo que é tamanho, espécie e sabor, e sim, tem muito peixe 

no mar. 

JESUS – A gente vai comer peixe, pai? 

  JOSÉ – É claro. 

JESUS – E eu posso tomar banho no mar? 

  JOSÉ – É pra isso que estamos aqui. 

JESUS – O mar é muito fundo? 

  JOSÉ – Muito mais fundo que um rio. 

JESUS – E muito mais grande! 

  JOSÉ – Isso mesmo. 

JESUS – É por isso que cabe tanto peixe dentro dele. 

  JOSÉ – Podemos descer? 
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JESUS – Deus pensou em tudo! 

MARIA – Em tudo o que, meu filho? 

JESUS – Criar um mar tão grande, pra poder encher de água, pra guardar os peixes, 

pra gente poder comer e além de tudo: é uma lindeza! 

  JOSÉ – Eu não teria dito melhor; agora vamos. 

 

 Eles desceram até às margens do mar de Genesaré e ao mergulhar seus pés 

em suas águas, Jesus fala para o horizonte... 

 

JESUS – Oi, Mar! Eu sou Jesus. É a primeira vez que venho aqui, mas tenho certeza 

de que vou voltar muitas vezes. 

 (olha para o céu e diz) Obrigado, Pai! 

MARIA – (emocionada) Tenho certeza que Deus te ouviu. 

JESUS – Ele sempre ouve, mãe, nós é que não ouvimos quando Ele fala. 

MARIA – E Ele está falando nesse momento? 

JESUS – É claro. 

MARIA – E o que ele diz? 

JESUS – (segura a mão de Maria) Fecha os olhos, mãe. (ela fecha) 

               Agora escuta... (silêncio) Tá ouvindo? 

MARIA – É o som do mar!? 

JESUS – É a voz de Deus. 

MARIA – E o que Ele está dizendo? 

JESUS – Que ama todos nós. 

 

 E assim, Jesus e Maria ficaram um longo tempo de mãos dadas, de olho fecha-

dos, ouvindo a voz do amor de Deus. 

 

 

 

                              F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                  UM NOVO DIA 

 

 

 Aquela era uma manhã muito especial na Galileia, Jesus estava animado, le-

vantara mais cedo que de costume, estava pronto e esperando seu pai, que acabava 

de levantar. 

 

JESUS – Bom dia, pai! 

  JOSÉ – Bom dia, filho! O que faz de pé tão cedo? 

JESUS – Estava esperando o senhor levantar. 

  JOSÉ – Pra quê? 

JESUS – O senhor esqueceu? 

  JOSÉ – Esqueci do quê? 

JESUS – (desapontado) Nada não, pai. 

  JOSÉ – Me diga o que foi que eu esqueci. 

JESUS – Não se preocupe, não quero aborrecê-lo. (volta-se) 

  JOSÉ – Aonde você vai? 

JESUS – Vou voltar pra cama. 

  JOSÉ – E quem vai estar comigo quando o sol nascer? 

JESUS – (volta a ficar empolgado) O senhor não esqueceu! 

  JOSÉ – Acha mesmo que eu esqueceria do nosso primeiro nascer do sol? 

JESUS – Eu tô pronto, pai. 

  JOSÉ – Então vamos, já está quase na hora. 

JESUS – (pega José pela mão) Depressa, pai, senão o sol vai nascer sem a gente. 

 

 À beira do mar de Genesaré (Tiberíades ou Mar da Galileia, que é apenas um 

lago), Jesus aguarda com José o nascer do sol. 

 

JESUS – Já vi o sol se pôr muitas vezes, mas nunca vi o sol nascer. Qual dos dois é 

mais bonito, pai? 

  JOSÉ – Cada um tem sua beleza própria. 

JESUS – E qual dos dois o senhor mais gosta? 

  JOSÉ – Primeiro vou deixar que você veja o sol nascendo com seus próprios olhos, 

depois a gente conversa; combinado? 
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JESUS – Combinado. 

 

 Uma leve brisa soprava, o canto dos pássaros, que despertavam, servia de 

música para o espetáculo que estava prestes a iniciar. 

 

JESUS – (apontando) Olha, pai, o céu! 

  JOSÉ – Prepare-se para o nascimento do sol... 

 

 Jesus vivia aquele momento acompanhado pela sinfonia da natureza: o coro 

dos pássaros, a melodia do mar, a harmonia da brisa, o aconchego da areia fina e o 

silêncio amável de seu pai José. 

 Quando o primeiro raio de sol surge no horizonte, Jesus não se contém e que-

bra o silêncio. Os dois falam sem tirar os olhos do horizonte. 

 

JESUS – Olha, pai... É lindo!  

  JOSÉ – É lindo demais! 

JESUS – Deus é muito inteligente, não é, pai? 

  JOSÉ – É claro que é, meu filho. 

JESUS – Nem sempre é dia, nem sempre é noite; a certeza do dia é que a noite vai 

chegar, e a boniteza da escuridão da noite, além das estrelas, é saber que 

logo, logo, mais um dia vai nascer. 

  JOSÉ – Eu sabia que tu ia gostar. 

JESUS – Eu nunca mais vou esquecer desse dia. 

  JOSÉ – Nem eu. 

JESUS – (apontando) Olha, pai, nasceu inteiro! 

  JOSÉ – Isso quer dizer que já é dia. 

JESUS – A gente pode voltar amanhã? 

  JOSÉ – Talvez. 

JESUS – Eu ia adorar. 

  JOSÉ – Tenho certeza que sim, mas antes de chegar amanhã, ainda temos muito 

tempo. Tá pronto pra mais uma aventura? 

JESUS – Que aventura? 

  JOSÉ – Que tal se fôssemos navegar? (aponta) 

JESUS – De barco? 

  JOSÉ – Isso mesmo. 
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JESUS – Eu nunca andei de barco. 

  JOSÉ – Eu sei. 

JESUS – A gente vai agora? 

  JOSÉ – Depois de comermos alguma coisa. 

JESUS – Por mim a gente pode ir agora, eu nem tô com fome. 

  JOSÉ – Tenha calma, Jesus, ainda temos o dia inteiro pela frente; agora sente e 

vamos comer. 

JESUS – Sim, senhor. 

  JOSÉ – Quer fazer a oração? 

JESUS – Quero. 

 

 Jesus fez uma oração que vinha de fundo de seu coração, agradecendo a Deus 

pela felicidade que sentia. Quando terminaram a refeição, os dois se dirigiram ao 

barco, mas essa história fica para o próximo encontro. 

 

 

 

                 F I M 
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                                Jesus, uma história de amor 

            O AMOR DE DEUS 

  

 

 Já era final de tarde, quando o barco que trazia José e Jesus aportou na praia. 

Jesus, alegre, deixava transparecer sua felicidade através daquele sorriso puro de 

criança. Maria os esperava à beira-mar. O barco mal atracou e Jesus saltou de dentro 

dele e se pôs a correr em direção à mãe. 

 

JESUS – Mãe... Mãe... 

MARIA – Ora, vejam só se não é o meu pequeno navegador. 

JESUS – Mãe, a senhora tinha que ver, foi a coisa mais incrível, o mar, os peixes, um 

montão de peixes... 

MARIA – Tenho certeza que sim. 

JESUS – A senhora já andou de barco? 

MARIA – Já andei, mas o mar me deixa um pouco enjoada. 

JESUS – A senhora tinha que ver o sol nascendo, mãe, foi a coisa mais linda! 

MARIA – É mesmo? 

  JOSÉ – Então agora você mesmo vai poder responder a sua pergunta. 

JESUS – Que pergunta, pai? 

  JOSÉ – Qual dos dois é mais bonito? 

MARIA – José, isso lá é pergunta pra fazer pro menino! 

  JOSÉ – Não estou falando de nós dois, Maria. (para Jesus) Fale pra sua mãe. 

JESUS – Eu perguntei pro pai, se o mais bonito era o nascimento ou pôr-do-sol. 

MARIA – E o que seu pai respondeu? 

JESUS – Ele disse que primeiro eu precisaria ver os dois, pra depois responder. 

MARIA – E você já sabe a resposta? 

JESUS – Acho que não. 

  JOSÉ – Então vamos sentar e assistir ao fim do dia juntos. 

 

 Os três sentam na areia e assistem ao pôr-do-sol, que naquele final de dia deu 

um espetáculo de beleza, como nunca se tinha visto antes. 

 

  JOSÉ – O que achou, meu filho? 

JESUS – Foi o pôr-do-sol mais lindo de todos! 
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MARIA – Foi como se Deus olhasse pra nós. 

JESUS – Deus sempre olha pra gente, mãe, a gente é que esquece de olhar pra Ele. 

  JOSÉ – E então, Jesus, qual dos dois é o mais bonito? 

JESUS – Os dois. 

  JOSÉ – Eu também acho... 

JESUS – Sabe por que o mesmo sol que vai embora todos os dias, volta de manhã 

bem cedinho, pai? 

  JOSÉ – Por quê? 

JESUS – Pra fazer a gente lembrar que o amor de Deus é como o sol, não se apaga 

nunca. 

  JOSÉ – Foi um dia muito especial! 

JESUS – Foi mesmo. 

  JOSÉ – Mas amanhã temos que voltar para Nazaré. 

JESUS – Se eu pudesse ficava aqui e virava pescador. 

  JOSÉ – Se você virar pescador, quem vai me ajudar na carpintaria? 

JESUS – Quer dizer que quando a gente voltar pra casa vou poder trabalhar com o 

senhor? 

  JOSÉ – Isso mesmo. 

JESUS – Ouviu isso, mãe? 

MARIA – Ouvi. 

JESUS – Puxa, pai, não vejo a hora de chegar em casa. 

MARIA – Pensei que você quisesse virar pescador! 

JESUS – Quando eu crescer, quem sabe! 

  JOSÉ – (estende a mão) Venha, Jesus, vamos pra casa. 

 

 

 

                            F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

      O CARPINTEIRO DO AMOR 

 

 

 Jesus já contava agora seus oito anos de idade. Há um ano tinha suas obriga-

ções de trabalho e estudos religiosos junto a seu pai José. 

 Aquele era o primeiro trabalho que os dois tinham feito juntos, do início ao fim: 

definiram o móvel a ser feito – uma mesa – e o seu modelo, escolheram e prepararam 

a madeira, cortaram, lixaram, encaixaram, poliram e agora avaliavam o resultado. 

 

  JOSÉ – E então, Jesus, o que achou da nossa primeira mesa? 

JESUS – É uma boa mesa, pai. 

  JOSÉ – E como você sabe que é uma boa mesa? 

JESUS – Porque foi feita com boa madeira e porque tem encaixes perfeitos. 

  JOSÉ – Encaixes que só os melhores carpinteiros sabem fazer. 

JESUS – E o principal: porque foi feita com amor. 

  JOSÉ – Isso mesmo, meu filho, não importa se a madeira é boa, se o encaixe é 

perfeito; o verdadeiro segredo está na dedicação por aquilo que fazemos. 

Por isso nosso primeiro trabalho foi fazer essa mesa nova para sua mãe, 

para que você lembre de fazer sempre com o mesmo amor qualquer trabalho 

que tiver que fazer. 

JESUS – Entendi. 

  JOSÉ – Ótimo. Agora vá chamar sua mãe. 

JESUS – Sim senhor. 

  JOSÉ – E não fale nada sobre a nossa surpresa. 

JESUS – Tá bom. 

 

 Jesus vai buscar Maria e José fica contemplando a mesa, feliz pelo trabalho 

realizado com seu filho amado e em silêncio agradece a Deus pela oportunidade que 

está tendo de ensinar, mas também de muito aprender com aquele presente Divino 

chamado Jesus. 

 

JESUS – (entra visivelmente ansioso) A mãe tá vindo, pai. 

  JOSÉ – Então calma. Respire... Mais uma vez... 

JESUS – Será que ela vai gostar?  
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  JOSÉ – Fizemos o melhor, não fizemos? 

JESUS – Fizemos. 

  JOSÉ – Então ela há de gostar. 

JESUS – E se ela não gostar? 

 

 Maria entra falando. 

 

MARIA – Se eu não gostar de quê? 

JESUS – Posso falar, pai? 

  JOSÉ – Pode. 

JESUS – Eu e o pai terminamos nosso primeiro trabalho juntos. 

MARIA – É mesmo? 

JESUS – Queremos mostrar pra senhora. 

MARIA – Tenho certeza de que ficou maravilhoso! 

JESUS – Mas a senhora nem viu. 

MARIA – Mas já sei que ficou lindo. 

JESUS – A senhora promete que vai dizer a verdade? 

MARIA – Prometo. 

 

 Jesus busca uma pequena banqueta, sem nenhum acabamento, tosca (gros-

seira) e entrega para a mãe. Maria observa a banqueta e fala. 

 

MARIA – (meio sem jeito) Parece bem forte... É bem rústica... Pra uma banqueta rús-

tica ficou muito linda! 

JESUS – É pra sentar, mãe. 

MARIA – É claro. (Maria senta na banqueta) 

JESUS – Tá confortável? 

MARIA – Pra uma banqueta rústica, até que é bem confortável... E forte! 

JESUS – Tá pronta, mãe? 

MARIA – Pronta pra que, meu filho? 

JESUS – Pra ver o nosso trabalho? 

MARIA – Não é a banqueta? 

JESUS – Claro que não, mãe. 

  JOSÉ – (que se divertiu com a cena) Tá pronto, meu filho? 

JESUS – Tô pronto, pai. 
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  JOSÉ – No três... 

 

 Os dois contam juntos e retiram o pano que cobria a mesa. 

 

MARIA – (levanta da banqueta completamente admirada) Jesus! 

JESUS – Fala a verdade, mãe. 

 

 Maria observa cada detalhe, desliza suavemente os dedos por sobre a mesa. 

 

MARIA – É a mesa mais perfeita e linda que eu já vi! 

JESUS – Fizemos pra senhora. 

MARIA – Pra mim? (emocionada) 

JESUS – Gostou? 

MARIA – É linda! 

JESUS – É linda como a senhora. (Jesus abraça a mãe) 

MARIA – Obrigada, meu filho; obrigada, José. (os três se abraçam) 

  JOSÉ – Se quiser, também pode ficar com a banqueta. 

MARIA – Acho que vou ficar só com a mesa. 

  JOSÉ – Mas é uma banqueta rústica... 

JESUS – E forte... 

MARIA – Tá bom, podem rir... 

  JOSÉ – Que tal se levarmos a mesa nova pra cozinha? 

MARIA – Vou preparar um jantar especial. (sai) 

JESUS – E a mesa velha, pai? 

  JOSÉ – Vamos vender. 

JESUS – A gente podia dar ela pra uma família que não tem. 

MARIA – Acho uma excelente ideia! 

  JOSÉ – Então, que assim seja. 

JESUS – (abraça o pai) Te amo, pai! 

  JOSÉ – Também te amo, meu filho! 

 

 Os três levaram a mesa para a cozinha. Maria preparou um delicioso jantar. A 

mesa usada foi dada para uma família humilde e a banqueta... É forte! 

 

                         F I M 
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                                       Jesus, uma história de amor 

                           O TEMPO DE DEUS 

 

 

 O fim do dia se aproximava. José, sentado à mesa, parecia estar muito longe 

com seus pensamentos. Enquanto isso, Maria prepara um delicioso cozido e Jesus 

estuda a Torá. 

 

JESUS – Olha, vó Ana, o pai tá pensando em Deus. 

    ANA – Como você sabe? 

JESUS – Olha a luz que sai do peito e da cabeça dele. Quando a luz brilha desse jeito 

é porque a gente tá ligado a Deus. 

    ANA – Então é melhor não atrapalharmos. 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Sim, pai. 

  JOSÉ – Terminou seus estudos de hoje? 

JESUS – Sim senhor. 

  JOSÉ – Ótimo. Então me diga o que aprendeu. 

JESUS – Eu estava estudando a Gênese. 

  JOSÉ – Acho linda a história da criação do nosso mundo. 

MARIA – É o meu livro preferido. 

  JOSÉ – Pois então sente aqui, Maria, e vamos ouvir o que Jesus tem para nos contar 

sobre a criação do mundo. 

 

 Maria senta-se ao lado de José e Jesus começa a discorrer sobre a Gênese. 

 

JESUS – O senhor quer que eu recite o que está escrito no livro ou quer que eu conte 

a história da criação? 

  JOSÉ – Recite. 

JESUS – “No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era vã e vazia, e havia 

escuridão sobre a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre a 

face das águas. E disse Deus: "Haja Luz!" E a luz se fez”. 

  JOSÉ – Muito bom, Jesus. 

JESUS – Mas eu ainda não terminei, pai! 
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  JOSÉ – Eu sei, mas já provaste que sabes de memória o livro da Gênese. Agora, 

queremos sem ser recitado. 

 

 Jesus estampa um suave sorriso e começa sua história... 

 

JESUS – No céu, onde Deus mora, nunca é dia e nunca é noite, é sempre luz. 

  JOSÉ – Mas se é luz, é dia! 

JESUS – A luz do dia vem do Sol e a luz de Deus vem Dele mesmo. 

MARIA – Porque Deus é Luz! 

JESUS – Isso mesmo, mãe. 

  JOSÉ – Continue, Jesus. 

JESUS – O tempo de Deus também é diferente do nosso, para Deus o tempo não 

existe, porque Deus é o próprio tempo, e todo o tempo do mundo vem de 

Deus. 

 JOSÉ – É justo, afinal foi Deus quem criou todas as coisas e isso quer dizer que Ele 

sempre existiu. 

MARIA – Deixe o menino continuar, José. (para Jesus) Continue, meu filho. 

JESUS – Na casa de Deus não existe fome, nem dor, nem sofrimento... 

  JOSÉ – Você quis dizer no Reino de Deus. 

JESUS – Se Deus fosse um rei, seria reino. 

  JOSÉ – Então você está dizendo que Deus não é rei? 

JESUS – Deus é mais do que um rei, Deus é Pai, e nós somos seus filhos; não é isso, 

mãe? 

MARIA – Isso mesmo. 

  JOSÉ – Prossiga. 

JESUS – Assim como o senhor, pai, Deus trabalha muito pelos seus filhos, porque 

quer sempre o melhor pra cada um de nós. 

 Quando eu crescer, o senhor me ajuda a construir a minha casa? 

  JOSÉ – É claro que sim, meu filho, construiremos uma bela casa para ti e pra tua 

família. 

JESUS – Foi isso que Deus fez quando decidiu criar o nosso mundo. 

  JOSÉ – Eu não entendi! 

JESUS – Quando seus filhos estavam prontos pra morar sozinhos, com suas famílias, 

Deus resolveu que já era hora de termos nossa própria casa, e começou a 

construir a Terra. 
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MARIA – E Ele caprichou, porque este mundo é lindo! 

JESUS – Ele fez tudo com muito amor. 

  JOSÉ – E como foi que ele fez isso? 

JESUS – Como é que o senhor construiria uma casa? 

  JOSÉ – Eu?... Bem, primeiro é preciso escolher o local onde a casa vai ser constru-

ída, depois é preciso planejar a construção, depois reúne-se o material para 

erguer a casa... 

JESUS – Foi isso mesmo que Deus fez: escolheu esse lugar no céu, planejou como 

seria a construção, reuniu o material e começou a obra. Mas Deus não parou 

por aí, Ele pensou em cada detalhe do nosso lindo Lar... 

Depois que Deus criou o nosso mundo, vieram as plantas e os animais; e 

quando tudo ficou pronto, nós viemos morar aqui. 

  JOSÉ – E quanto tempo Deus levou para fazer tudo isso? 

JESUS – No tempo de Deus foram sete dias. 

  JOSÉ – Como assim, no tempo de Deus? 

JESUS – O que para Deus é um dia, para nós é muito mais tempo. 

  JOSÉ – Então você está dizendo que as escrituras estão erradas? 

JESUS – Não, pai, é só o homem que não sabe contar o tempo de Deus. 

  JOSÉ – Já é o suficiente, Jesus. Daqui pra frente você deve apenas recitar as escri-

turas. 

JESUS – Sim senhor. 

  JOSÉ – Acho que hoje é melhor pararmos por aqui. 

JESUS – O senhor não gostou de alguma coisa que eu disse? 

  JOSÉ – Você foi muito bem, Jesus, mas agora é hora de jantar. 

JESUS – Como o senhor quiser. 

MARIA – Posso servir? 

  JOSÉ – Por favor, Maria. 

 

 Maria serviu o jantar, que estava delicioso. José comeu em silêncio, pois a 

forma como Jesus falava da criação e do tempo de Deus, o levou a pensar profunda-

mente no assunto. 

 A noite seguiu tranquila e em paz naquele Lar abençoado, na espera de que 

um novo dia chegasse, para que Jesus pudesse prosseguir com suas belas histórias. 

 

                 F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                  PORTAS 

 

 

 José e Jesus estavam na oficina. 

 

JESUS – Pai, qual o trabalho que o senhor mais gosta de fazer? 

  JOSÉ – Portas. 

JESUS – Por que portas? 

  JOSÉ – Porque gosto de pensar que elas protegem e enfeitam os lares, os templos, 

os palácios... E você, Jesus, do que mais gosta? 

JESUS – Também gosto de fazer portas.  

  JOSÉ – E o que lhe atrai nesse trabalho? 

JESUS – Saber que as portas podem ser abertas. 

 

 Nisso entra Natanael, um sacerdote do templo. 

 

NATANAEL – Que a paz seja contigo, José! 

          JOSÉ – Contigo também, meu irmão. 

NATANAEL – Trouxe-lhe uma encomenda do templo. 

          JOSÉ – Fico muito honrado. Em que posso ser útil? 

NATANAEL – Precisamos de uma porta nova para a entrada do templo. 

          JOSÉ – Os sacerdotes têm alguma coisa em mente? 

 

 Natanael desenrola dois pergaminhos. 

 

NATANAEL – Dê uma boa olhada... 

          JOSÉ – São portas lindas! 

NATANAEL – Acha que podes fazer? 

          JOSÉ – Farei o meu melhor. 

NATANAEL – O único detalhe é que ainda não escolhemos qual das duas devemos 

fazer. O que me diz, José? 

          JOSÉ – Sou apenas um humilde carpinteiro, não tenho o direito de fazer essa 

escolha. 

NATANAEL – Então deixemos que a pureza de uma criança nos guie. Jesus! 
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       JESUS – Senhor! 

NATANAEL – Ouviu nossa conversa? 

       JESUS – Sim senhor! 

NATANAEL – Pois então venha olhar e diga qual das duas deve ser a nova porta do 

nosso templo. 

 

 Jesus observa com muita atenção. 

 

NATANAEL – Escolheu? 

        JESUS – Escolhi. 

NATANAEL – E qual das duas você escolheu? 

        JESUS – Nenhuma. 

NATANAEL – Nenhuma?! Como assim, nenhuma!? 

        JESUS – A casa de Deus não precisa de portas. 

NATANAEL – Não seja tolo, criança; sem portas o templo seria roubado! 

        JESUS – Se não tivesse tantas riquezas dentro do templo, os ladrões não teriam 

o que roubar. 

NATANAEL – Então você acha que Deus não merece uma casa bonita? 

        JESUS – A única boniteza de que Deus precisa é do nosso amor; não é o que 

está escrito? 

NATANAEL – Eu sei muito bem o que está escrito. 

        JESUS – “Amar a Deus sobre todas as coisas.” 

NATANAEL – Tens razão, José, és apenas um simples carpinteiro para tão grande 

tarefa; melhor eu procurar alguém mais capaz. Que a paz fique contigo! 

 

 Pega seus pergaminhos e sai. 

 

  JOSÉ – Que a paz siga contigo, irmão! 

JESUS – Ele ficou brabo, pai? 

  JOSÉ – Talvez. 

 

 José vai até a porta da carpintaria, olha para a porta, pensativo, e senta à so-

leira. Jesus vai até o pai e senta ao seu lado. 

 

JESUS – E o senhor? 
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  JOSÉ – Seria um trabalho interessante e daria um bom dinheiro, mas não estou 

chateado... Mas gostaria de saber, por que você acha que o templo não pre-

cisa de portas? 

JESUS – Porque se a gente fechar as portas, como é que Deus vai entrar? 

  JOSÉ – É, faz sentido! 

 

 José abraça o filho e os dois, em silêncio, ficam observando o vai e vem das 

pessoas a passar pela rua. 

 

 

       F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

                           A ENCENAÇÃO 

 

 

 Essa era mais uma manhã de estudo. Jesus, juntamente com seus colegas, 

ouvia atentamente a lição do Mestre. 

 

   MESTRE – Agora, quero que preparem uma pequena encenação sobre uma das 

profecias que fala da vinda do Messias. 

COLEGA 1 – E qual dos profetas devemos encenar? 

   MESTRE – Deixo que façam essa escolha. Volto em uma hora. (sai) 

 

 Os quatro estudantes ficam sozinhos e iniciam o trabalho. 

 

COLEGA 1 – Eu serei o profeta. 

COLEGA 2 – Nada disso, eu vou ser o profeta. 

COLEGA 3 – Pois que vença o profeta mais forte. (tomando posição de luta) 

COLEGA 2 – Queres entrar na briga, Jesus? 

      JESUS – Podemos decidir de outro jeito. 

COLEGA 1 – Isso quer dizer que o fracote não quer ser o profeta. 

COLEGA 3 – Então ele pode escolher um de nós. 

COLEGA 2 – Se escolher a mim te dou uma moeda. 

COLEGA 1 – Me escolha e eu serei seu amigo. 

COLEGA 3 – Se não quiser apanhar, é melhor me escolher. 

      JESUS – Antes de escolher; qual vai ser o profeta da encenação? 

COLEGA 3 – Isaías. 

COLEGA 1 – Daniel. 

COLEGA 2 – Zacarias. 

COLEGA 3 – Jesus vai escolher. 

      JESUS – Que tal se cada um encenasse um profeta? 

COLEGA 2 – Acho uma boa ideia. 

COLEGA 1 – Eu concordo. 

COLEGA 3 – E você, Jesus, que profeta vai representar? 

      JESUS – Prefiro apenas assistir. 

COLEGA 2 – Se quiser só assistir, vai ter que pagar. 
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COLEGA 1 – Ou então vamos dizer ao mestre que você não fez nada além de atra-

palhar o nosso trabalho, e você sabe que será castigado. 

       JESUS – Então farei a apresentação dos profetas. 

COLEGA 3 – E como isso vai ser? 

       JESUS – Eu falo sobre o profeta, o profeta entra e faz a profecia. 

COLEGA 3 – O que vocês acham? 

COLEGA 2 – Eu gostei. 

COLEGA 1 – Eu também. 

COLEGA 3 – É bom que a sua ideia dê certo, porque senão... 

      JESUS – Já sei, você vai me bater. 

COLEGA 3 – É isso aí! 

 

 Todos riem e partem para a preparação da encenação. No tempo marcado o 

Mestre volta. 

 

MESTRE – Prontos? 

  TODOS – Sim, Mestre! 

MESTRE – Ótimo! (o mestre senta) Podem começar. 

 

 Jesus faz uma apresentação muito bem-feita de cada profeta, e cada colega, a 

seu tempo, faz sua representação. 

 

MESTRE – Muito bom, Jesus. Vejo que tens estudado a Torá. 

   JESUS – Sim, senhor. 

MESTRE – Então você há de concordar que a vinda do Messias está próxima, ou 

não? 

   JESUS – Em verdade vos digo, que o Messias já é vivo no mundo. 

MESTRE – E quem foi o profeta que disse isso? 

   JESUS – Uma estrela no céu de Belém. 

MESTRE – (irônico) Vejam só, o profeta Jesus, profetizando que o Messias já está 

entre nós. 

   JESUS – Não estou profetizando, Mestre. 

MESTRE – Se essa não é uma profecia, é então uma informação? 

   JESUS – Sim, senhor. 

MESTRE – E onde foi que você conseguiu essa informação? 
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   JESUS – Com o anjo Gabriel. 

MESTRE – Só falta você me dizer que é o próprio Messias. 

 

 Jesus fica em silêncio. 

 

MESTRE – Pois se você é o Messias, me diga: o que vai acontecer agora? 

   JESUS – O senhor está pensando em me castigar. 

MESTRE – Depois do que você fez, não precisa ser o Messias pra saber que vai ser 

castigado? 

   JESUS – O senhor pode me dizer o que eu fiz de errado? 

MESTRE – Ou você é muito inteligente, ou é muito burro; qual dos dois você se julga? 

   JESUS – Não quero ofender o burro, nem o senhor, Mestre. 

 

 Os colegas de Jesus riem. 

 

MESTRE – Do que estão rindo? (os três param de rir) Peguem uma vassoura e varram 

o templo por dentro e por fora; agora. 

OS TRÊS – Sim, Mestre. (saem visivelmente indignados com Jesus) 

MESTRE – Quanto a você, Jesus, se és o Messias, me dê um sinal. 

   JESUS – (silêncio) Não posso. 

MESTRE – E por que não? 

   JESUS – Porque ainda não é a hora. 

MESTRE – Então por que disseste que és o Messias? 

   JESUS – Não fui eu quem disse, foi o senhor. 

MESTRE – (silêncio) Tens razão, não foi você quem disse. Vá para casa e diga a seu 

pai que venha até aqui para conversarmos. 

   JESUS – Sim, senhor. 

MESTRE – (antes de Jesus sair) Jesus! 

   JESUS – Sim, Mestre! 

MESTRE – O que mais que o anjo falou? 

   JESUS – Que o senhor vai saber o que fazer. 

 

 Jesus vai embora e o Mestre fica em silêncio com seus pensamentos e a com-

panhia de Gabriel. 

           F I M 
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                                        Jesus, uma história de amor 

                          MESTRE JOSÉ 

 

 

 José chega em casa após uma longa conversa com o Mestre Ismael. 

 

MARIA – E então, José, como foi a conversa? 

  JOSÉ – Boa. 

MARIA – Só isso? 

  JOSÉ – Onde está Jesus? 

MARIA – Foi buscar água. 

  JOSÉ – Mestre Ismael pediu para tutelar o menino. 

MARIA – E o que isso quer dizer? 

  JOSÉ – Que vai cuidar pessoalmente da educação de Jesus, como seu único apren-

diz. 

MARIA – E isso é bom? 

  JOSÉ – Ter um mestre particular é sempre uma grande honra. 

MARIA – Então o que te preocupa? 

  JOSÉ – Não sei se esse é o melhor caminho para Jesus. 

 

 Jesus entra carregando um jarro de água. 

 

JESUS – O melhor caminho é aquele que nos leva para Deus. 

  JOSÉ – E como saber se estamos no caminho certo? 

JESUS – Seguindo seus ensinamentos. 

  JOSÉ – Mestre Ismael quer ser seu tutor. 

JESUS – E quanto vai custar? 

MARIA – Tem que pagar? 

  JOSÉ – Aulas particulares tem um preço, Maria. 

MARIA – E é muito caro? 

  JOSÉ – Nada que um pouco de esforço não pague. 

JESUS – Pai, quanto foi que Deus cobrou de Moisés pelos 10 mandamentos? 

  JOSÉ – Apenas obediência. 

JESUS – Se Deus não cobra em dinheiro, aquilo que nos ensina, com que direito os 

homens cobram o que é de Deus? 
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  JOSÉ – Estou pensando na sua educação, Jesus. 

JESUS – Eu já tenho os melhores mestres que alguém pode ter: o senhor e a mãe 

Maria. 

  JOSÉ – Mas como poderei recusar? 

JESUS – Me aceitando como seu discípulo. 

  JOSÉ – Mestre Ismael pode não gostar. 

JESUS – Mas esse é um direito que o senhor tem. Está na lei. Não há nada de errado 

nisso! 

  JOSÉ – Mas por que eu, Jesus? 

JESUS – Porque com o senhor poderei falar somente a verdade. 

  JOSÉ – Isso vai alterar a nossa rotina de trabalho... Trabalhando menos, vamos ga-

nhar menos! 

MARIA – Nada há de nos faltar. 

  JOSÉ – E se eu não estiver à altura dessa tarefa? 

JESUS – Se o senhor não estiver, ninguém mais vai estar. 

  JOSÉ – O que você acha, Maria? 

MARIA – Meu coração me diz que é o certo a se fazer. 

  JOSÉ – Então vou aceitar o que o teu coração está dizendo. 

JESUS – Obrigado, pai; quer dizer, mestre. 

  JOSÉ – Quando estivermos só nós, prefiro que me chame de pai. 

JESUS – Sim senhor. 

  JOSÉ – Agora já pro banho. 

JESUS – Mas, pai... 

  JOSÉ – É o seu mestre quem ordena. 

JESUS – Sim senhor... 

MARIA – Depois é a vez do mestre. 

JESUS – Mas, Maria... 

MARIA – O mestre tem que sempre dar o exemplo. 

  JOSÉ – Está certo. Vou buscar mais água. 

 

 

                             F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                                   O CAMINHO 

 

 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Sim, pai. 

  JOSÉ – Avise sua mão que vamos ao mercado. 

JESUS – Sim senhor. 

 

 Jesus avisou Maria e com seu pai se dirigiu para o mercado. 

 

JESUS – O que vamos fazer no mercado, pai? 

  JOSÉ – Orar. 

JESUS – Orar? 

  JOSÉ – Isso mesmo. 

JESUS – Tem certeza que o senhor não quis dizer: comprar? 

  JOSÉ – Tenho. 

JESUS – Mas se o senhor quer orar, por que não vamos ao templo? 

  JOSÉ – Porque no templo é fácil orar. 

JESUS – Mas é para isso que existem os templos. 

  JOSÉ – Encontrar a fé em meio ao silêncio de um templo é uma tarefa simples, mas 

encontrar o silêncio no meio da confusão do mundo é a verdadeira fé. 

 

 Os dois seguem calados até Jesus quebrar o silêncio. 

 

JESUS – Pai, o caminho para o mercado é por ali. 

  JOSÉ – Eu sei. 

JESUS – Então pra onde nós estamos indo? 

  JOSÉ – Vamos dar a volta e entrar por trás. 

JESUS – Mas por ali é mais perto. 

  JOSÉ – Quantas vezes tu já vieste ao mercado? 

JESUS – Muitas. 

  JOSÉ – E em todas elas, foi por ali que fostes? 

JESUS – Sim. 

  JOSÉ – Então aquele caminho já te ensinou o que tinhas que aprender. 
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JESUS – Sim senhor. 

  JOSÉ – Agora vamos andando, porque o caminho por aqui é longo. 

 

 José se põe a caminhar novamente e Jesus o segue. 

 

JESUS – Pai! 

  JOSÉ – O que foi, Jesus? 

JESUS – Eu tô com sede. 

  JOSÉ – Só vamos beber água, quando chegarmos no mercado. 

JESUS – E vai demorar? 

  JOSÉ – Bastante. 

JESUS – E se a gente fosse mais rápido? 

  JOSÉ – Desde que entramos por este caminho, o que é que tu lembras de ter visto? 

JESUS – Não sei. 

  JOSÉ – Se continuarmos caminhando, sem prestar atenção na caminhada, será inú-

til tanto esforço. (José se abaixa para falar com Jesus) Não é o tempo que 

vamos levar para chegar, nem a chegada que importa, a grande lição está 

ao longo de todo o caminho que vamos fazer. 

JESUS – E o que o senhor quer que eu faça? 

  JOSÉ – Que confies em mim. 

JESUS – O senhor sabe que eu confio. 

  JOSÉ – Vai ser uma caminhada dura: vamos sentir sede, fome e cansaço, mas te-

mos que ter a confiança de que vamos conseguir chegar ao fim da jornada. 

JESUS – E se eu não aguentar? 

  JOSÉ – Eu vou estar do teu lado. 

JESUS – Posso segurar sua mão? 

  JOSÉ – É claro, meu filho. 

JESUS – Tô pronto. 

  JOSÉ – Eu também. 

 

 Os dois se põem a caminhar de mãos dadas, prontos para as lições que esta-

vam pela frente. 

 

 

                             F I M 
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                              Jesus, uma história de amor 

                                             A LIÇÃO DA SOMBRA 

 

 

 Após uma hora de caminhada, José, percebendo o visível cansaço de Jesus, 

que o acompanha sem reclamar, convida o filho para descansar. 

 

  JOSÉ – Venha, Jesus, vamos descansar um pouco à sombra dessa árvore. 

 

 Jesus acompanha o pai e os dois sentam sob a generosa sombra, até que José 

quebra o silêncio. 

 

  JOSÉ – Bendita sombra! 

 

  Nisso, dois homens muito mal-encarados se aproximam por trás da árvore, 

surpreendendo a José. 

 

HOMEM 1 – Que bom que o viajante tá confortável na nossa sombra. 

       JOSÉ – Sua sombra? 

HOMEM 1 – Isso mesmo. 

       JOSÉ – Me desculpe, já estamos de partida. 

HOMEM 2 – Se quiser partir, primeiro tem que pagar o que nos deve. 

       JOSÉ – Sinto muito, mas não tenho nenhum dinheiro. 

HOMEM 1 – Então temos um problema, já que o senhor e o menino usaram a nossa 

sombra. 

HOMEM 2 – E se usaram, vão ter que pagar. 

       JOSÉ – É justo. 

HOMEM 2 – É justo. 

       JOSÉ – E quanto custa a sua sombra? 

HOMEM 1 – Um dinar por pessoa. 

       JOSÉ – Eu ficarei aqui com vocês, enquanto o menino vai buscar o dinheiro. 

HOMEM 1 – Tá pensando que somos idiotas? Ninguém vai saí daqui sem pagar o que 

deve. 

     JESUS – Então nesse caso são vocês quem devem pro meu Pai. 

HOMEM 1 – Que bobagem é essa, moleque? 
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       JOSÉ – Jesus! 

     JESUS – Tá tudo bem, pai. 

HOMEM 2 – Quer dizer que nós é que devemos pro seu pai? 

     JESUS – Isso mesmo. 

 

 Os dois caem na risada, enquanto José fica visivelmente preocupado com o 

rumo daquela conversa. 

 

       JOSÉ – Um momento, senhores, que tal se fizermos um acordo? 

HOMEM 1 – Primeiro a gente vai ouvir o menino. 

     JESUS – Se os senhores são donos da sombra, é porque são donos da árvore que 

produz essa sombra; está certo? 

HOMEM 1 – Certo. 

HOMEM 2 – Certo. 

     JESUS – Se são donos da árvore e da sombra, podem cobrar por ela. 

HOMEM 1 – Menino esperto! 

     JESUS – E por que as pessoas param embaixo da sua árvore, usando a sua som-

bra? 

HOMEM 1 – Pra se proteger do sol, espertinho! 

     JESUS – Então a sombra só é importante por causa do calor do sol! 

HOMEM 2 – E o que isso têm a ver com o nosso dinheiro? 

     JESUS – Meu Pai é o dono do sol. 

 

 Os dois caem na risada. 

 

     JESUS – Se quiserem cobrar pela sombra, vão ter que pagar pelo sol. 

HOMEM 1 – E se a gente não quiser pagar? 

 

 Jesus põe a mão na árvore. 

 

     JESUS – Não vai sobrar nenhuma folha. 

HOMEM 2 – Pois diga ao seu pai, que o nosso preço acaba de subir. 

HOMEM 1 – (aponta assustado) TEMPESTADE! 
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 Um redemoinho de vento levanta um rastro de poeira e terra assustador e vem 

ao encontro da árvore. Todos correm para se proteger. O Redemoinho envolve a ár-

vore e em questão de segundos não deixa nenhuma folha presa a seus galhos. Em 

seguida se desfaz no ar. Jesus se dirige aos homens. 

 

     JESUS – Se quiserem uma nova chance, quando as folhas voltarem, tratem bem 

os viajantes que na sua sombra quiserem descansar, ofereçam água, 

contem essa história e como tudo mudou depois disso, e deixem que o 

coração das pessoas lhes dê o quanto quiserem. 

HOMEM 1 – Quem és tu, menino? 

     JESUS – Eu sou Jesus. 

HOMEM 2 – Peça a seu pai que nos perdoe. 

     JESUS – Ele já perdoou. 

       JOSÉ – Me encontre aqui amanhã, que te trarei uma pequena quantia para que 

possas esperar que a árvore floresça novamente. 

HOMEM 1 – Deus seja contigo! 

       JOSÉ – Contigo também, meu irmão. 

 

 José se retira com Jesus. 

 

       JOSÉ – Como sabias do vento? 

     JESUS – Eu não sei, só sei que sabia. 

 

 Um pouco mais adiante. 

 

     JESUS – Pai... 

       JOSÉ – Sim... 

     JESUS – O senhor é o melhor Rabi. 

       JOSÉ – Engano seu, meu filho, você é que é o melhor discípulo. 

     JESUS – Será que um dia vou ser um mestre tão bom quanto o senhor? 

       JOSÉ – Algo me diz que você vai ser muito maior...  

 

 

 

                             F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                     O ORGULHO E O EGOISMO 

 

 

 José e Jesus chegam a última parte da caminhada: um local isolado, aos fun-

dos da cidade. As pessoas, que ali estão, não possuem casa, trabalho, comida, são 

os excluídos da sociedade e não possuem permissão para entrar na cidade. 

 Jesus ao ver aquele quadro, para de caminhar. 

 

  JOSÉ – O que foi, meu filho? 

JESUS – Que lugar é esse, pai? 

  JOSÉ – Estamos nos fundos da cidade. 

JESUS – E essas pessoas? 

  JOSÉ – São os miseráveis de Nazaré. 

JESUS – Por que miseráveis? 

  JOSÉ – Porque eles não têm nada. 

JESUS – Uma pessoa só é miserável quando não consegue amar. 

  JOSÉ – E como alguém pode amar vivendo desse jeito? 

JESUS – Não sendo egoísta. 

  JOSÉ – Sinto muito, Jesus, mas esse é um mundo de egoístas. 

JESUS – Quando o homem deixar de ser egoísta, ninguém mais vai ter fome, ou 

frio. 

  JOSÉ – Achas que um dia isso vai acontecer? 

JESUS – Eu não acho, pai, eu tenho certeza. 

  JOSÉ – Mas até lá, continuarão famintos. 

JESUS – A pior miséria, pai, é a que vem do coração. 

  JOSÉ – E qual o remédio para tanto sofrimento? 

JESUS – Amor. 

 

 Os dois ouvem uma voz chamando. 

 

ELIZIEL – Jesus! 

 JESUS – Eliziel! O que fazes aqui? 

ELIZIEL – Fui expulso da cidade. 

 JESUS – Ouviu isso, pai? 
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   JOSÉ – Sinto muito, mas não tenho nenhum dinheiro comigo. 

ELIZIEL – Não me entenda mal, não me aproximei para pedir dinheiro. 

   JOSÉ – Então o que você quer? 

ELIZIEL – Quero apenas agradecer por tudo que já fizeram por mim. 

 JESUS – Não é preciso. 

ELIZIEL – Pelas vezes que mataram minha fome, cobriram-me o frio e calçaram-me 

os pés. 

 JESUS – É a sua sandália, pai! 

   JOSÉ – Eu vi. 

 JESUS – Como podemos te ajudar? 

ELIZIEL – Não tenho nada para pedir. 

    JOSÉ – Vamos te colocar em nossas orações. 

ELIZIEL – É mais do que mereço. 

   JOSÉ – Vamos indo, Jesus. 

 JESUS – Pai! 

   JOSÉ – O que foi, Jesus? 

 JESUS – Se Eliziel fosse seu irmão, o senhor o deixaria aqui? 

   JOSÉ – Depende do que ele tivesse feito para chegar aqui. 

 JESUS – (para Eliziel) Conte. 

ELIZIEL – Durante muitos anos trabalhei forjando espadas para o império, até que um 

dia, vi uma de minhas espadas tirar a vida de um homem inocente. Decidi 

nunca mais fazer nada que pudesse ferir outra pessoa. 

 JESUS – (para Eliziel) Se quiser ajuda vai ter que contar a verdade. 

ELIZIEL – Prefiro continuar na rua. (vira as costas e sai)  

   JOSÉ – Como sabia que ele estava mentindo, se até eu já estava acreditando? 

 JESUS – Quando uma pessoa mente, ao redor dela tudo fica escuro. 

   JOSÉ – Você vê isso nas pessoas? 

 JESUS – Só às vezes. 

   JOSÉ – Vou me lembrar disso daqui pra frente. 

JESUS – Se ele tivesse contado a verdade o senhor o ajudaria? 

   JOSÉ – Depende! 

 JESUS – Um vive na miséria por causa do orgulho, o outro, por causa do orgulho não 

consegue ajudar. No fim, os dois são miseráveis, a diferença é que um tem 

dinheiro e o outro não. 

   JOSÉ – Assim você me deixa envergonhado. 
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JESUS – Vergonha também é orgulho, pai. 

  JOSÉ – (José se abaixa para falar com Jesus) Parece que tenho mais para aprender 

do que para ensinar. 

JESUS – Eu te amo, pai. (abraço o pescoço do pai) 

  JOSÉ – Eu também te amo, meu filho. 

JESUS – Obrigado pelas coisas que o senhor me ensinou hoje. 

  JOSÉ – Não agradeça a mim, agradeça a Deus por estarmos juntos. 

JESUS – Eu sempre agradeço, pai. 

  JOSÉ – Então vamos, ainda não terminamos nossa lição. 

JESUS – Ainda falta muito? 

  JOSÉ – Só mais uma hora de caminhada. 

JESUS – Se a gente for correndo pode chegar antes. (sai correndo) 

  JOSÉ – Correndo? (Jesus já vai longe) 

                Jesus! 

 

  

 

                             F I M 
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                                Jesus, uma história de amor 

                                       A LUZ DA ORAÇÃO 

 

 O mercado estava prestes a fechar, o alvoroço era grande, comerciantes que-

rendo aproveitar os últimos instantes para vender suas mercadorias, disputando a 

atenção das pessoas que iam e vinham. 

 José e Jesus, visivelmente cansados, depois de várias horas de caminhada 

sob o sol, com sede e fome, param bem no meio de toda aquela confusão. 

 José se abaixa para falar com Jesus. 

 

  JOSÉ – O que viemos fazer aqui? 

JESUS – Orar. 

  JOSÉ – Achas que consegue? 

JESUS – Consigo. 

  JOSÉ – Mesmo com o barulho, a sede, a fome e o cansaço? 

JESUS – Quando falo com Deus, só escuto a Sua voz. (fecha os olhos) 

  JOSÉ – E o que Ele diz? 

JESUS – Que a paz está dentro de nós. 

  JOSÉ – E agora, você O está ouvindo? 

JESUS – Sim. 

  JOSÉ – E o que ele está dizendo? 

JESUS – Que as dores do corpo são as mais fáceis de aguentar. 

 

 Nisso, para ao lado dos dois o Mestre Ismael. 

 

ISMAEL – Boa tarde, José! 

    JOSÉ – Boa tarde, Mestre! 

ISMAEL – E então, como está se saindo o seu discípulo? 

    JOSÉ – Muito bem. 

ISMAEL – (para Jesus) E o seu mestre? 

  JESUS – Não posso avaliar meu Mestre, sou apenas um discípulo. 

ISMAEL – É justo, afinal de contas ele é também o seu pai. 

    JOSÉ – Já chega, Ismael! 

ISMAEL – Cuidado como fala, carpinteiro! 

    JOSÉ – Não estou aqui na condição de carpinteiro, estou aqui como Rabi. 
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ISMAEL – Se você não estivesse usando o próprio filho como discípulo, jamais seria 

Rabi, ou você acha que alguém o escolheria como mestre? 

    JOSÉ – Sinto muito se o ofendi, quando assumi a educação de Jesus. 

ISMAEL – Não seja falso, a única coisa que você sente é orgulho por ser chamado de 

mestre. 

    JOSÉ – Isso não é verdade. 

ISMAEL – Então prove a sua humildade. Leve o menino ao templo, reconheça que 

errou ao assumir a sua educação e o entregue aos meus cuidados. 

  JESUS – Pai! 

ISMAEL – Silêncio, menino, seu rabi não lhe ensinou a não se meter na conversa de 

adultos? 

    JOSÉ – Pode falar, Jesus, como seu Rabi e pai te dou permissão. 

  JESUS – Por que o senhor me trouxe aqui? 

    JOSÉ – Para orarmos. 

  JESUS – (para Ismael) O senhor reza com a gente? 

ISMAEL – No meio dessa bagunça?  

    JOSÉ – Orar em um templo é fácil. 

ISMAEL – É pra isso que servem os templos. 

  JESUS – Encontrar a fé em meio ao silêncio de um templo é uma tarefa simples, 

mas encontrar o silêncio no meio da confusão do mundo é a verdadeira fé. 

ISMAEL – Era só que me faltava, o filho de um carpinteiro querendo me dar lição! (sai) 

    JOSÉ – Pensei que o convite à oração fosse nos aproximar! 

  JESUS – A oração verdadeira aproxima os bons, mas afasta os maus. 

    JOSÉ – Está pronto? 

  JESUS – Estou. 

 

 Durante longos minutos, José e Jesus oram. Dos céus, um facho de luz ba-

nhava os dois. Uma onda de amor atingiu a todos que estavam por volta, que sem 

saberem sentem uma forte emoção e sensação de paz. 

 

JOSÉ e JESUS – Amém. 

  JOSÉ – Vamos pra casa? (estende a mão) 

JESUS – Vamos. (pega na mão do pai) 

 

                                                        F I M 
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                                  Jesus uma história de amor 

                                UMA ENCOMENDA ESPECIAL 

 

 

 José e Jesus estão na oficina. José parece desanimado, pois há dias não re-

cebia nenhuma nova encomenda. Jesus percebendo, tenta animar o pai. 

 

JESUS – Não fique triste, pai. Tenho certeza de que hoje vamos receber uma enco-

menda muito especial. 

  JOSÉ – Eu não estou triste, meu filho. 

JESUS – Mas parece. 

  JOSÉ – Eu estava apenas pensando. 

JESUS – Pensando no quê? 

  JOSÉ – Eu estava lembrando da noite em que você nasceu. 

JESUS – E do que o senhor lembrou? 

  JOSÉ – Da felicidade que senti, quando te segurei em minhas mãos. 

JESUS – A mãe Maria me contou que foi o senhor quem me ajudou a nascer. 

  JOSÉ – É verdade. 

JESUS – O senhor nunca me contou isso. 

  JOSÉ – Como você sabe, estávamos na estrebaria, as hospedarias de Belém esta-

vam lotadas, e o único lugar que conseguimos foi aquela abençoada estre-

baria. 

 Assim que nos instalamos, as dores do parto aumentaram. 

JESUS – A mãe disse que o senhor ficou muito nervoso. 

  JOSÉ – Nervoso? Eu fiquei foi apavorado, isso sim. 

 Pensei em sair correndo para encontrar uma parteira, mas sua mãe olhou 

bem nos meus olhos e disse que nós é que teríamos que te trazer ao mundo, 

juntos. 

 Fizemos uma prece pedindo a Deus que nos ajudasse e nos entregamos a 

Ele. 

JESUS – Foi uma prece emocionante, eu lembro. 

  JOSÉ – Lembra? 

JESUS – Lembro de a mãe contar. 

  JOSÉ – É claro. 

JESUS – E depois da prece, pai? 
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  JOSÉ – Senti meu corpo tomado por uma força que não sei como descrever. Eu 

nunca havia feito um parto, mas naquele momento eu sabia tudo o que tinha 

que fazer, e fiz. 

 Quando te segurei em minhas mãos, olhei bem para o seu rostinho, você 

abriu os olhos, parecia que sorria pra mim, e foi como se você dissesse... 

JESUS – Oi, pai! 

 

 Os dois emocionados se abraçam. Nisso Maria entra na oficina e em silêncio 

observa a cena também emocionada. José percebe Maria. 

 

  JOSÉ – (limpando os olhos) Maria! Não vimos você chegar! 

MARIA – Não quis atrapalhar. 

JESUS – (vai ao encontro da mãe e a abraça) A senhora nunca atrapalha, mãe. 

MARIA – Se quiserem posso voltar depois. 

JESUS – O pai tava me contanto da noite em que eu nasci. 

MARIA – Foi a noite mais linda que este mundo já viveu! 

  JOSÉ – Sua mãe tem toda razão. 

MARIA – Seu pai foi um herói! 

  JOSÉ – Não exagere, Maria. 

JESUS – Se todos os filhos tivessem um pai como o senhor, o mundo seria muito 

diferente. 

MARIA – O que falta nos homens é amor. 

JESUS – E isso meu pai tem de sobra. 

  JOSÉ – Fazer o que é certo não é mérito, é dever. E por falar em dever, é melhor 

voltarmos ao trabalho. 

JESUS – Mas nós não temos nenhuma encomenda! 

MARIA – Pois foi exatamente isso que me trouxe aqui. 

  JOSÉ – Uma encomenda? 

MARIA – Isso mesmo. 

JESUS – Viu, pai, eu disse que hoje teríamos uma encomenda! 

  JOSÉ – Já não era sem tempo! Encomenda de quem? 

MARIA – Nossa. 

  JOSÉ – Nossa!? 

MARIA – É para darmos de presente. 

  JOSÉ – Entendi, sem pagamento. 
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MARIA – Nem tudo na vida é dinheiro, José. 

  JOSÉ – Tem razão; o que você quer que eu faça? 

MARIA – Um berço. 

  JOSÉ – Que coincidência! Eu aqui lembrando do nascimento do nosso filho e você 

vem justamente fazer a encomenda de um berço! Faremos um belo trabalho, 

não é mesmo, Jesus? 

JESUS – Feito com muito amor. 

MARIA – Você não sabe como isso me deixa feliz! 

  JOSÉ – Quero que tenham a mesma felicidade que temos com nosso filho. 

MARIA – Eles terão, pode ter certeza. 

  JOSÉ – Então me diga quem são os pais abençoados pela chegada dessa criança. 

MARIA – O nome do pai... É José. 

  JOSÉ – Essa foi a melhor encomenda que eu poderia ter recebido. 

JESUS – Eu vou ter um irmão! 

 

     

                 F I M 
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                          Jesus, uma história de amor 

                                    O NASCIMENTO DE TIAGO 

 

 

 José sai do quarto, aflito. 

 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Sim, pai! 

  JOSÉ – Corra até a casa de dona Clemente, o bebê vai nascer. 

JESUS – Sim senhor!  

 

 Ouve-se um gemido de Maria vindo do quarto: uma nova contração. 

 

  JOSÉ – Depressa. 

JESUS – Fica calmo, pai, vai dar tudo certo. 

 

 Pouco tempo depois Jesus volta com dona Clemente. 

 

JESUS – Pai! 

  JOSÉ – (saindo do quarto) Por aqui dona Clemente. 

 

 Jesus senta-se à porta da casa. Em seguida seu pai volta e senta-se ao seu 

lado. 

 

  JOSÉ – Graças a Deus, dona Clemente disse que está tudo bem. 

JESUS – Deus é muito inteligente! 

  JOSÉ – Por quê? 

JESUS – Porque a única forma de entrar neste mundo é nascendo, e só nasce quem 

tem permissão. 

  JOSÉ – Então por que Deus deixa que tanta maldade encarne na Terra? 

JESUS – Viver entre os bons é fácil.   

  JOSÉ – Mas não é justo para os bons sofrer o que sofrem nas mãos dos maus. 

JESUS – Um dia, serão apenas homens bons. 

  JOSÉ – Mas quando? 

JESUS – Quando o homem obedecer e amar a Deus. 
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  JOSÉ – Mas eu amo e obedeço a Deus! 

JESUS – O senhor acabou de duvidar da justiça de Deus. 

  JOSÉ – Tem razão. 

JESUS – O nascimento é uma das provas mais bonitas do quanto Deus é bom. 

  JOSÉ – Eu nunca tinha pensado assim! 

JESUS – Nascemos, crescemos, morremos e se Deus permitir... 

  JOSÉ – Nascemos novamente. 

JESUS – Até o dia em que a dor do nascimento não seja mais necessária. 

 

 Um choro de recém-nascido se faz ouvir. 

 

JESUS – Meu irmão nasceu! 

  JOSÉ – Irmão? 

JESUS – Ou irmã. 

CLEMENTINA – Pode entrar José; é um lindo menino! 

  JOSÉ – Venha, Jesus, vamos conhecer seu irmão. 

 

 Os dois entram no quarto. Maria segura o bebê. 

 

MARIA – Seu filho, José. 

  JOSÉ – Nosso filho, Maria. 

MARIA – Venha aqui, Jesus. 

JESUS – A senhora está bem? 

MARIA – Estou. E você? 

JESUS – Feliz. 

  JOSÉ – Como vamos chamá-lo? 

MARIA – Eu gostaria que se chamasse Tiago. 

  JOSÉ – Tiago é um bom nome. 

MARIA – O que você acha? 

JESUS – Tiago teve que superar muitas dificuldades pra estar aqui, é o nome certo. 

CLEMENTE – É melhor deixar a mãe e o filho descansarem. 

  JOSÉ – Sairemos assim que agradecermos a Deus por mais essa bênção. 

 

 José faz uma oração comovida; Isabel, prima de Maria, acompanha na soleira 

da porta. 
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ISABEL – Que assim seja! 

 MARIA – Prima! 

   JOSÉ – Que bom que você está aqui. 

ISABEL – Pode deixar que eu tomo conta dela; agora saiam. 

   JOSÉ – Venha, Jesus. 

 

 Jesus beija a mãe. 

 

ISABEL – E eu não mereço um beijo? 

 

 Jesus beija a prima. 

 

ISABEL – Adivinha quem veio comigo? 

 JESUS – João Batista? 

ISABEL – Isso mesmo. 

 JESUS – Oba! 

   JOSÉ – Volto mais tarde. 

 

 José beija Maria e sai. 

 

 

                 F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                                          UMA LIÇÃO DE FÉ 

 

 

 José entra com Jesus porta adentro chamando Maria. 

 

  JOSÉ – Maria! 

MARIA – O que foi, José? 

  JOSÉ – Jesus e eu vamos ao templo. 

MARIA – Aconteceu alguma coisa? 

  JOSÉ – Prepare um banho e roupas limpas, que eu já volto. (sai) 

MARIA – (para Jesus) O que foi que aconteceu? 

JESUS – Não sei, mãe! 

MARIA – Teu pai não falou nada? 

JESUS – Não. 

MARIA – Tenho notado ele tão calado nos últimos dias. 

JESUS – Ele tem rezado muito. 

MARIA – Ele rezou agora de manhã? 

JESUS – O tempo todo até que abriu os olhos e me chamou pra vir com ele. 

MARIA – Então faça o que seu pai mandou. 

JESUS – Sim senhora. (sai) 

 

 Alguns minutos depois, José volta. 

 

  JOSÉ – Jesus já está pronto? 

MARIA – O que tá acontecendo, José? 

  JOSÉ – Não quero que se preocupe. 

MARIA – Mas é pra isso que somos uma família! Você não tem que carregar todo o 

peso sozinho. 

  JOSÉ – Está certo. Vamos colher o mínimo nessa safra, a criação só tem diminuído, 

as despesas só têm aumentado, estou sem serviço há quase um mês, o 

governo continua taxando o que pode e o que não pode e, como se não 

bastasse, o inverno está chegando! 

MARIA – É por isso que vais ao templo? 
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  JOSÉ – Escolhi nosso melhor carneiro; tenho certeza de que Deus vai se alegrar 

com seu sacrifício. 

JESUS – (entra) Se o senhor me permitir, eu gostaria de ficar em casa. 

  JOSÉ – Você conhece a lei e as tradições: os homens da casa devem levar os sa-

crifícios ao templo. 

JESUS – O senhor acha mesmo que Deus se alegra com a morte dos animais? 

  JOSÉ – É o que dizem as escrituras! 

JESUS – O erro do homem é querer barganhar com Deus. 

  JOSÉ – Eu não estou barganhando, estou oferecendo. 

JESUS – Mas em troca o senhor quer que seus negócios prosperem. 

  JOSÉ – Mas é a lei! 

JESUS – A lei do homem, não a lei de Deus. 

  JOSÉ – E o que você sabe da lei de Deus? 

JESUS – Sei que Deus é amor! 

MARIA – E se é amor, não pode ficar alegre com a morte em Seu nome. 

  JOSÉ – E muito menos de ser tratado como um comerciante qualquer que só pensa 

no lucro dos seus negócios. 

JESUS – Um dia o homem vai aceitar que Deus é muito maior do que nós, vai viver 

de acordo com a Sua vontade e então, vai ser feliz.  

  JOSÉ – Pensando assim, fico envergonhado! 

JESUS – O que falta no homem é fé. 

  JOSÉ – Mas eu tenho orado tanto a Deus! 

JESUS – Orar não é ter fé. 

  JOSÉ – E como faço para ter essa fé? 

JESUS – Se entregando nas mãos de Deus. 

 

 Nesse momento, emocionado, José cai de joelhos e fala com Deus. 

 

  JOSÉ – Senhor, perdoa a minha pequenez, perdoa por sempre ter colocado a minha 

vontade à frente da Sua, dá-me, Senhor, força e coragem para vencer a mim 

mesmo, fortalece-me na fé e permita que eu seja vosso servo fiel, aceitando 

sempre a Vossa vontade. 

 

 José levanta e estende a mão para Jesus. 
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  JOSÉ – Venha, Jesus, vamos levar o carneiro de volta para o estábulo. 

 

 Os dois saem. Maria, enternecida com a cena que acabara de vivenciar, é des-

pertada por uma voz que vem da rua. 

 

MENSAGEIRO – SENHOR JOSÉ! 

             MARIA – Pois, não! 

MENSAGEIRO – Essa é a casa do carpinteiro José? 

             MARIA – Isso mesmo. 

MENSAGEIRO – Mensagem do ilustre supervisor representante do império, Octavi-

ano Maximus, nas terras de Nazaré. 

             MARIA – Eu sou a esposa dele. 

MENSAGEIRO – Preciso que ele me acompanhe até a residência imperial para tratar 

de um trabalho para o ilustríssimo supervisor. 

             MARIA – Vou chamá-lo agora mesmo. 

                             (sai chamando) JOSÉ! 

                              

  

  

                 F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                               MÃOS À OBRA 

 

 

 Heitor era o encarregado da reforma na casa que receberia Octaviano Maxi-

mus, representante do império, em visita a Nazaré. Após mostrar a José todos os 

detalhes da obra, restava apenas negociar os custos do trabalho. 

 

HEITOR – E então, José, chegou a um valor justo para o trabalho? 

    JOSÉ – Creio que sim. 

HEITOR – O menino vai participar da nossa negociação? 

    JOSÉ – Jesus é meu filho e também meu discípulo. 

HEITOR – Se é assim ele pode ficar e aprender. 

    JOSÉ – Obrigado. 

HEITOR – E de quanto estamos falando? 

    JOSÉ – Tendo em vista o prazo apertado, o que requer mais trabalhadores, e o 

volume da obra, poderei fazer por seis moedas de ouro mais impostos. 

HEITOR – Acha que esse valor é justo? 

    JOSÉ – Sim senhor. 

HEITOR – Observou isso, Jesus, seu pai é um bom negociante, valorizou o tempo e 

o esforço do trabalho para ter um lucro de pelo menos três moedas, não é 

isso, José?  

    JOSÉ – Se tudo correr de acordo, ao final do trabalho ganharei uma moeda. 

HEITOR – Se tudo o que vai lhe restar é uma moeda, eu diria que você não é tão bom 

negociante. 

    JOSÉ – Ficarei satisfeito com esse valor. 

HEITOR – Pois então ouça com atenção a minha oferta: o que você acha de acres-

centarmos mais duas moedas de ouro a essa soma? 

    JOSÉ – E o que deverei fazer por essas duas moedas? 

HEITOR – É muito simples: basta que você assine um recibo de 30 moedas. 

    JOSÉ – Qualquer um que saiba o mínimo de obra sabe que esse trabalho não vale 

tudo isso. 

HEITOR – O supervisor não dá a mínima para valores. 

    JOSÉ – Mas o tesoureiro deve dar. 

HEITOR – A parte do tesoureiro já está calculada nessa soma.  
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    JOSÉ – Sinto muito, mas não posso aceitar. 

HEITOR – Viu isso, Jesus? Esse é um verdadeiro negociante: recusa uma oferta ge-

nerosa, porque sabe que pode ganhar um pouco mais. 

    JOSÉ – O senhor não entendeu... 

HEITOR – É claro que entendi e é por isso que vou lhe fazer uma última oferta: 10 

moedas de ouro, livres de impostos, por um recibo de quarenta. O que me 

diz? 

    JOSÉ – Não quero ofendê-lo... 

HEITOR – Espere! Antes de responder, que tal perguntarmos ao seu pupilo o que ele 

acha? 

    JOSÉ – Acho melhor deixar o menino fora disso. 

HEITOR – O que é isso, José, até uma criança sabe o que significa cinco moedas de 

ouro de lucro; não é mesmo, Jesus? 

  JESUS – Sim senhor. 

HEITOR – Ouviu isso, José? 

    JOSÉ – Meu senhor... 

HEITOR – Silêncio! Vamos ouvir o menino. O que ele decidir nós faremos; de acordo? 

    JOSÉ – Ele é só um menino! 

HEITOR – Isso é o que vamos descobrir. E então, Jesus, o que me diz, seu pai deve 

fazer o trabalho e ganhar esse montão de ouro? 

  JESUS – O que o seu pai diria se estivesse aqui nesse momento? (Heitor lembra do 

pai com ele quando menino) 

HEITOR – Meu pai era um homem tolo. 

  JESUS – Tolo para o mundo, sábio para Deus. 

HEITOR – Morreu pobre. 

  JESUS – Pobre para o mundo, rico para Deus. 

HEITOR – Você não sabe nada sobre meu pai. 

  JESUS – Nem o senhor sobre o meu. 

HEITOR – E o que seu pai diria? 

  JESUS – Que o amor é capaz de perdoar qualquer erro.  

HEITOR – O que isso quer dizer? (emocionado) 

  JESUS – Que sempre é tempo de recomeçar. 

HEITOR – O trabalho é seu. Seis moedas de ouro, com recibo apenas do que vais 

receber. 

    JOSÉ – Obrigado, meu senhor. Começaremos amanhã mesmo. 
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HEITOR – Faça o melhor que puder. 

    JOSÉ – Nós faremos. 

HEITOR – Essa foi a pior negociação que já fiz! (sai) 

    JOSÉ – Ele não faz ideia do quanto ganhou! 

  JESUS – Tenho certeza que ele vai descobrir logo, logo. 

    JOSÉ – Mãos à obra, Jesus! 

   

   

 

                 F I M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

                                    Jesus, uma história de amor 

                          O QUE NAZARÉ TEM PARA OFERECER? 

 

 

 Depois de muito trabalho, a obra na casa que vai receber o Supervisor do Im-

pério, Octaviano Maximus, está concluída. 

 

HEITOR – Parabéns, carpinteiro, fizeste um excelente trabalho! 

    JOSÉ – Obrigado, senhor. 

HEITOR – Aqui está o que falta do seu pagamento e o recibo para que assines. 

MENSAGEIRO – O Supervisor Octaviano ordena que que o encarregado Heitor e o 

mestre da obra compareçam ao salão principal. 

  JESUS – Posso ir junto, pai? 

    JOSÉ – (para Heitor) O que o senhor diz? 

HEITOR – Não vejo por que não. 

 

 No salão principal, Octaviano sentado em uma confortável e linda cadeira. 

 

OCTAVIANO – Então esse é o homem responsável pela obra? 

        HEITOR – É ele mesmo, meu senhor. 

OCTAVIANO – E o menino? 

        HEITOR – É seu filho. 

OCTAVIANO – Fiquei admirado com seu trabalho. Não imaginei que numa terra de 

tão pouca expressão fosse encontrar algo que me surpreendesse. 

Qual seu nome? 

            JOSÉ – José, meu senhor. 

OCTAVIANO – E o menino? 

            JOSÉ – Jesus. 

OCTAVIANO – Um trabalho como esse deve ter custado uma soma considerável; 

estou certo? 

            JOSÉ – Apenas o justo, meu senhor. 

OCTAVIANO – Depende do que você considera justo. 

        HEITOR – Aqui estão o recibo e a discriminação de todos os valores da obra. 

 

 Octaviano analisa a fatura cuidadosamente. 
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OCTAVIANO – Tesoureiro! (entrega a fatura para o tesoureiro que passa a examiná-

la) 

        HEITOR – Alguma coisa errada, meu senhor? 

OCTAVIANO – Sabe qual é o castigo para quem trai ou rouba do império? 

        HEITOR – Perfeitamente. 

OCTAVIANO – E sabe por que os chamei aqui? Para que eu pudesse usá-los como 

primeiro exemplo para esse povo miserável de Nazaré. 

        HEITOR – Eu não entendo, meu senhor! 

OCTAVIANO – Qualquer um teria cobrado pelo menos cinco vezes mais por esse 

trabalho, mas vocês foram incrivelmente honestos, e isso os livrou da 

morte. 

        HEITOR – Nenhuma quantia valeria esse fim, meu senhor. 

OCTAVIANO – Como reconhecimento, quero que aceites essa moeda, José. 

 

 Entrega-lhe uma moeda de ouro. 

 

            JOSÉ – É mais do que eu poderia esperar, meu senhor. 

OCTAVIANO – Só preciso que assines aqui, para podermos prestar contas ao impé-

rio. 

            JOSÉ – É claro. (assina) 

OCTAVIANO – Mais uma coisa, José. 

            JOSÉ – Pois não! 

OCTAVIANO – Essa cadeira, também foi você quem fez? 

            JOSÉ – Apenas preparei as peças, quem montou foi meu filho. 

OCTAVIANO – O menino? 

            JOSÉ – Sim senhor. 

OCTAVIANO – E vocês poderiam fazer um trabalho como esse para eu dar de pre-

sente ao governador? 

            JOSÉ – Se é o que o senhor deseja. 

OCTAVIANO – Pois então prepare todo o material, mas a montagem quero que o 

menino faça aqui. Quero ver isso de perto. 

            JOSÉ – Como o senhor quiser. 

 

 Heitor, José e Jesus deixam o salão. 
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HEITOR – E eu que pensei que tivesse feito a minha pior negociação! 

  JESUS – De que adiantaria ganhar o mundo e perder a vida! 

    JOSÉ – Eu não teria dito melhor. 

HEITOR – Nem eu. 

 

 De volta ao salão principal. 

 

   OCTAVIANO – Nazarenos ignorantes, nem para negociar prestam. 

TESOUREIRO – O senhor foi muito astuto em fazer o carpinteiro assinar um recibo 

em branco! 

   OCTAVIANO – O miserável tropeçou na própria honestidade. 

TESOUREIRO – E com quanto o senhor quer que eu o preencha? 

   OCTAVIANO – De quanto foi o recibo da obra? Seis moedas de ouro? 

TESOUREIRO – Isso mesmo. 

   OCTAVIANO – Então vamos acrescentar dois zeros a esse seis. 

TESOUREIRO – Não é um pouco alto para os padrões dessa terra? 

   OCTAVIANO – Alguma vantagem eu preciso tirar desse fim de mundo! Afinal, o que 

mais Nazaré tem para oferecer? 

 

 

 

                 F I M 
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                                 Jesus, uma história de amor 

                                                A TRAVA 

 

 

 José e Jesus prepararam com muita dedicação a cadeira que seria ofertada 

pelo supervisor Octaviano ao governador. Conforme fora solicitado, a montagem seria 

feita por Jesus, sob a apreciação do supervisor. O dia chegara, tudo estava pronto, 

Octaviano chega ao salão principal, José e Jesus o aguardam. 

 

OCTAVIANO – Podemos começar? 

            JOSÉ – Sim, meu senhor. 

OCTAVIANO – Então você já pode se retirar. 

            JOSÉ – O senhor quer que eu saia? 

OCTAVIANO – Não é o menino quem vai montar o móvel? 

            JOSÉ – Por certo... 

OCTAVIANO – Então você não é necessário aqui. A não ser que o menino não seja 

capaz! 

            JOSÉ – Como queira. 

                         (para Jesus) Sabe o que fazer? 

          JESUS – Sim, pai. 

            JOSÉ – Tenha cuidado com as palavras. 

OCTAVIANO – Não tenho o dia todo, carpinteiro! 

            JOSÉ – É claro, meu senhor. 

          JESUS – Falarei só o necessário. 

            JOSÉ – Ótimo! (sai) 

 

 Jesus se põe a trabalhar. Atencioso com cada detalhe; firme e preciso, porém, 

suave ao encaixar cada peça. Octaviano inicia uma conversação. 

 

OCTAVIANO – Como é mesmo seu nome? 

          JESUS – Jesus. 

OCTAVIANO – E quantos anos você tem? 

          JESUS – Nove. 

OCTAVIANO – Tens muita habilidade para alguém tão jovem. 

          JESUS – Obrigado. 



72 
 

OCTAVIANO – Achas que o governador vai gostar desse presente? 

          JESUS – Não acredito que vai servir para o propósito. 

OCTAVIANO – De que propósito você está falando? 

          JESUS – Ter a atenção do governador. 

OCTAVIANO – E quem lhe disse que não tenho a atenção do governador? 

          JESUS – Se o senhor tivesse, não estaria em Nazaré. 

OCTAVIANO – Foi seu pai quem disse isso? 

          JESUS – Não senhor. 

OCTAVIANO – Então quem foi? 

          JESUS – Ouvi quando o senhor falou dessa terra miserável, do povo ignorante, 

da sua insatisfação de estar aqui e do prazer que o governador sentia 

em humilhá-lo. Está pronta. 

OCTAVIANO – Como você fez isso tão rápido? 

          JESUS – O senhor quer experimentar? 

OCTAVIANO – (Octaviano senta) Realmente, é muito confortável! 

          JESUS – Mas não é isso que vai chamar a atenção do governador. 

OCTAVIANO – Prossiga. 

          JESUS – O segredo dessa cadeira não está nos encaixes sem pregos ou amar-

rações. 

OCTAVIANO – E qual o segredo? 

          JESUS – Posso virar a cadeira? 

OCTAVIANO – É claro. 

 

 Octaviano levanta e Jesus vira a cadeira. 

 

          JESUS – O senhor está vendo essa pequena trava? 

OCTAVIANO – Estou. 

          JESUS – É ela quem mantém toda a estrutura. 

OCTAVIANO – É mesmo!? 

          JESUS – Sem ela, só o que temos é um punhado de madeira. 

 

Jesus retira a trava e a cadeira se desmonta. Jesus entrega a trava para Octa-

viano. 

 

OCTAVIANO – (olhando para a trava) Ainda não entendi onde você quer chegar! 
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Jesus se põe a remontar a cadeira. 

 

          JESUS – Os reinos são como essa cadeira: sustentam homens ilustres, que do 

alto de seu orgulho, esquecem que basta uma pequena e insignifi-

cante trava para derrubá-los de seu trono. 

OCTAVIANO – O que você quer dizer com isso? 

          JESUS – O senhor nunca pretendeu dar ao governador uma simples cadeira, 

feita por um ninguém de Nazaré. 

 

 Silêncio. Octaviano entende que Jesus se referia ao fato de ele ter encomen-

dado a cadeira como distração para fazer José assinar um recibo em branco, para 

que depois ele pudesse preenchê-lo com a quantia que ele quisesse. 

  

OCTAVIANO – Você é mesmo muito esperto, Jesus! Daria um ótimo político. 

          JESUS – Não creio, senhor. 

OCTAVIANO – E por que não? 

          JESUS – Sou apenas o filho do carpinteiro. Está pronta. 

OCTAVIANO – (com a trava na palma da mão) Ainda falta a trava. 

 

 Jesus recoloca a trava. 

 

          JESUS – Se o senhor quiser a atenção do governador, vai ter que mostrar a ele 

que é tão importante quanto essa trava. 

OCTAVIANO – E como vou fazer isso? 

          JESUS – Cumprindo seu dever, assim como a trava cumpre o dela.  

OCTAVIANO – Mostrando que sou forte? 

          JESUS – Mostrando que é honesto e lembrando que essa pequena trava pode 

manter o senhor sobre a cadeira ou então derrubá-lo. 

 

 Silêncio. 

 

OCTAVIANO – Acho que prefiro ficar sobre a cadeira. 

          JESUS – É uma boa escolha. Agora já posso ir?  

OCTAVIANO – Já. 

          JESUS – Obrigado. (sai) 
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OCTAVIANO – Obrigado a você, Jesus! 

 

 Octaviano fica por um tempo, sozinho, sentado na cadeira que Jesus montara, 

pensativo, até quebrar o silêncio chamando seu tesoureiro. 

 

TESOUREIRO – Pois não, senhor! 

  OCTAVIANO – Reúna todas as contas de nossa viagem, vamos refazer os cálculos. 

 

 
 

                 F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                                               PLANTAÇÃO 

 

 

 Era época de preparar a terra para uma nova semeadura. Dessa vez, Jesus 

participaria de todo o trabalho. A primeira etapa iniciaria naquela manhã, era a vez do 

arado ferir a terra para deixá-la pronta para receber a semente. 

 

  JOSÉ – Animado para a sua primeira plantação? 

JESUS – Tô, sim, pai! 

  JOSÉ – Então vamos andando, temos um dia longo pela frente. 

 

 Com muita paciência, José mostra para Jesus como cangar o boi, que vai 

ajudá-los na tarefa do arado. 

 

  JOSÉ – Aprendeu? 

JESUS – Aprendi. 

  JOSÉ – Pronto pra começar? 

JESUS – Ainda não. 

  JOSÉ – O que você vai fazer? 

 

 Jesus segura carinhosamente a cabeça do boi e fala com o animal. 

 

JESUS – Obrigado por nos ajudar nesse trabalho. Sabemos que é você quem vai 

fazer a parte mais difícil e é por isso que nós te agradecemos; não é mesmo, 

pai? 

  JOSÉ – É isso mesmo, filho. 

JESUS – Quando você quiser, estamos prontos. 

 

 O animal começa a caminhar sem precisar de nenhum comando. 

  

  JOSÉ – Você acha que os animais entendem o que se fala? 

JESUS – Eles entendem a língua do amor. 

 

Nesse instante, o boi para e solta um berro. 
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  JOSÉ – Êiiia, boi! 

JESUS – Ele tá com medo! 

 

 O animal solta outro berro. 

 

  JOSÉ – (para Jesus) Fique parado! Não se mexa! 

JESUS – O que foi, pai? 

  JOSÉ – (apontando) Uma víbora! Não se mexa! 

JESUS – Ela não vai me atacar, pai! 

  JOSÉ – Uma cobra não é um boi, Jesus; o veneno dela pode paralisar seu coração 

em minutos. 

JESUS – O que o senhor vai fazer? 

  JOSÉ – Vou matá-la! 

JESUS – Ela só vai atacar se sentir medo. 

  JOSÉ – Não vou arriscar! 

 

 José ergue o braço para desferir o golpe na cobra, que sentindo o perigo dá o 

bote em direção a ele, mas é interceptada no ar por uma águia, que com a víbora nas 

garras ergue voo, sumindo ao longe no céu. 

 

  JOSÉ – (aturdido) O que foi isso? 

JESUS – Viu que incrível, pai! 

  JOSÉ – Se não fosse a águia... 

JESUS – Ela teria picado o senhor. 

  JOSÉ – Malditas cobras! 

JESUS – (rindo) Bendita águia! 

  JOSÉ – Isso não tem graça, Jesus! 

JESUS – O senhor tinha que ver a sua cara! 

  JOSÉ – Fiquei com medo! 

JESUS – A cobra também. 

  JOSÉ – Animais imprestáveis! 

JESUS – O senhor está blasfemando. 

  JOSÉ – Isso não tem nada a ver com blasfêmia. 

JESUS – E por acaso as cobras não foram criadas por Deus? 

  JOSÉ – E o que isso tem a ver com blasfêmia? 
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JESUS – Se o senhor tá dizendo que as cobras não servem pra nada, o senhor tá 

dizendo que Deus errou na sua criação. 

  JOSÉ – Mas não foi isso que eu quis dizer. 

JESUS – A culpa não é da cobra, é aqui que ela mora. Nós é que entramos na casa 

dela! 

  JOSÉ – E o que temos que fazer, conversar com elas? 

JESUS – Não só com elas, mas com toda a natureza! 

  JOSÉ – Sabe o que nos diferencia dos animais? 

JESUS – O senhor quer que eu responda que é a inteligência? 

  JOSÉ – E o que mais seria? 

JESUS – O orgulho, a vaidade e a capacidade de destruir. 

 

 Silêncio. 

 

  JOSÉ – E você acha que um dia vamos aprender a conviver com a natureza? 

JESUS – Um dia, sim, mas até lá muita coisa vai ser destruída. 

  JOSÉ – Será que depois disso vamos conseguir reconstruir? 

JESUS – Quando a língua do amor for falada, o mundo vai ser feliz! 

  JOSÉ – Tenho a impressão de que isso vai levar muito tempo. 

JESUS – Deus não tem pressa! 

  JOSÉ – Mas é melhor não deixá-Lo esperando demais. 

JESUS – Eu concordo. 

 

 José vai até o boi, segura-lhe a cabeça e fala. 

 

  JOSÉ – Obrigado por nos avisar sobre a cobra. Quando estiver pronto podemos 

recomeçar. 

 

 O boi solta um berro suave, como se respondesse a José e se põe a caminhar. 

 

 

 

                 F I M 
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                             Jesus, uma história de amor 

                                                   A COLHEITA 

 

 

 Terra arada, semeada, cultivada; chega o tempo de colher. José e Jesus estão 

à mesa, terminando o café da manhã. 

 

  JOSÉ – E então, Jesus, o que me diz da nossa plantação? 

JESUS – Deus foi muito generoso! 

  JOSÉ – Você tem uma mão muito boa, meu filho. Nunca tivemos uma colheita tão 

farta e com tanta qualidade! 

JESUS – A semente é que era boa. 

  JOSÉ – Estão todos comentando sobre a nossa plantação! 

JESUS – Estão felizes ou com inveja? 

  JOSÉ – Acredito que estejam felizes. 

JESUS – E se for inveja? 

  JOSÉ – Não posso fazer nada! 

JESUS – Tem certeza? 

  JOSÉ – No que você está pensando? 

JESUS – O senhor pode dividir as sementes. 

  JOSÉ – Sementes custam caro! 

JESUS – Se nossos vizinhos tiverem sementes boas, todos vão ter ótimas plantações 

e ninguém vai precisar sentir inveja. 

  JOSÉ – O homem que tem o coração reto não teme a inveja. 

JESUS – Eu não disse pra temer, eu disse pra não alimentar. 

  JOSÉ – Vou pensar a respeito. 

JESUS – E o senhor? 

  JOSÉ – O que tem eu? 

JESUS – Qual o seu sentimento? 

  JOSÉ – É claro que estou feliz! 

JESUS – Feliz ou orgulhoso? 

  JOSÉ – Os dois. 

JESUS – Os dois não caminham juntos. 

  JOSÉ – E por que não? 

JESUS – Porque a felicidade divide... 
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  JOSÉ – E o orgulho? 

JESUS – O senhor sabe a resposta. 

  JOSÉ – Um homem tem o direito de sentir orgulho daquilo que produz. 

JESUS – O senhor está defendendo um pensamento seu e não de Deus. 

  JOSÉ – Então você acha que Deus não quer que sintamos orgulho do nosso traba-

lho? 

JESUS – É o que diz a Torá! 

  JOSÉ – Eu sei muito bem o que diz a Torá; esqueceu que eu sou o seu Rabi? 

JESUS – Não quis ofendê-lo, pai. 

  JOSÉ – Olhe para a nossa plantação, Jesus, não sinta vergonha você pode se orgu-

lhar, sim. 

JESUS – Nós cultivamos a terra, mas foi Deus quem permitiu que a semente germi-

nasse, Ele é quem fez o mais difícil. 

  JOSÉ – E é por isso que vamos agradecer e louvar e faremos uma grande oferenda 

no templo; e é por isso que como seu pai e Rabi eu lhe digo: não há nenhum 

mal em sentir esse orgulho bom. 

JESUS – Me desculpe, pai, mas não vou poder aceitar essa lição. 

  JOSÉ – Você está me desafiando? 

JESUS – Não senhor! 

  JOSÉ – Pois eu digo que está. 

JESUS – Não foi essa a minha intenção. 

  JOSÉ – Mas foi isso que você fez. Espero que a sua defesa seja bem convincente. 

JESUS – Por mais que eu o ame e respeite, não posso concordar com o senhor e ir 

contra o que meu Pai do céu quer que eu faça. 

  JOSÉ – E o que Ele quer que você faça? 

JESUS – Que eu O ame sobre todas as coisas e faça a Sua vontade. 

  JOSÉ – E isso inclui desobedecer a mim, que sou seu pai? 

JESUS – Não posso concordar com o que não é certo. 

  JOSÉ – Então vou castigá-lo. 

JESUS – Eu aceito. 

 

 Um breve silêncio se faz. José se curva à altura de Jesus. 

 

  JOSÉ – Olhe pra mim, meu filho. 
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 Jesus com os olhos marejados olha para José, que também está emocionado. 

 

  JOSÉ – Você entende o que acabou de acontecer? 

JESUS – Não senhor! 

  JOSÉ – Tem certeza? 

JESUS – O senhor sabe que eu estou dizendo a verdade. 

  JOSÉ – Hoje você deixou meu coração ainda mais feliz! 

JESUS – Pensei que o senhor estivesse triste comigo. 

  JOSÉ – Triste eu teria ficado se você tivesse traído a Deus por influência ou por 

pressão do homem, mesmo que esse homem seja seu pai e Rabi. 

JESUS – Então isso foi um teste? 

  JOSÉ – Isso mesmo. 

JESUS – Graças a Deus! 

  JOSÉ – Espero que a mesma firmeza que você manteve diante de mim, um dia você 

mantenha diante do mundo. 

JESUS – Pode ter certeza de que nenhum confronto vai ser tão difícil quanto o de 

hoje. 

 JOSÉ – (abre os braços) Posso te dar um abraço? 

JESUS – (se joga nos braços de José) Te amo, pai! 

  JOSÉ – Eu também te amo, meu filho! 

 

 Jesus interrompe o abraço. 

 

JESUS – E as sementes, pai? 

  JOSÉ – Não vamos dividir. 

JESUS – Não!? 

  JOSÉ – Vamos multiplicar! 

   

     

 

                 F I M 
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                          Jesus, uma história de amor 

                                       A SEMENTE DO BEM 

 

 

 Como era de costume, um grupo de vizinhos se ajudava na tarefa da colheita, 

e assim, de campo em campo, o trabalho daquela safra tinha chegado ao fim. Estavam 

todos reunidos para agradecer e comemorar. As famílias reunidas, a mesa farta e a 

alegria nos rostos, faziam daquele momento um canto de bênção aos corações. José 

pede a palavra e todos silenciam para ouvi-lo. 

 

     JOSÉ – Queridos amigos, a safra que acabamos de colher é uma das mais fartas 

dos últimos anos; em especial, os frutos que minhas terras produziram 

são de uma qualidade excepcional. 

VIZINHO – Decidiu nos contar seu segredo, José? 

     JOSÉ – Não há nenhum segredo, meu amigo. 

VIZINHO – Então por que o discurso? 

OUTRO VIZINHO – Deixe o homem falar. 

VIZINHO – Já não basta colher o que colheu e ainda quer se enaltecer diante de 

todos? 

     JOSÉ – Se me permitires concluir, vais entender aonde quero chegar. 

OUTRO VIZINHO – Continue, José, estamos te ouvindo. 

     JOSÉ – Minha intenção não é exaltar a minha colheita, minha intenção é seguir a 

sugestão de meu amado filho Jesus. Não sabemos ao certo por que a 

qualidade dos frutos foi tão superior e por isso, queremos partilhar as se-

mentes com cada um dos amigos aqui presentes. 

VIZINHO – E por que você faria isso? 

     JOSÉ – Porque é a melhor forma de multiplicarmos a qualidade dessas sementes.  

Se todos nós tivermos campos com esse resultado vamos garantir fartura 

e prosperidade em nossas casas. 

VIZINHO – E quanto você vai querer por essas sementes? 

     JOSÉ – Será uma oferta de nossa casa para todos. 

VIZINHO – Me desculpe se o ofendi, José. Julguei sua atitude por aquilo que eu 

mesmo faria, esqueci que és um homem bom e justo. 

    JOSÉ – Não há porque se desculpar, meu amigo. Agora, que tal um brinde? 

OUTRO VIZINHO – Um brinde à colheita! 
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VIZINHO – Um brinde às sementes de José! 

 

 Tudo estava perfeito até a chegada do cobrador de impostos do império, junta-

mente com alguns soldados. Todos ficam em silêncio. 

 

       COBRADOR – Mas que bela festa! É muito bom encontrar a todos com saúde e 

felizes! 

              VIZINHO – Péssima hora, cobrador! 

        COBRADOR – Cuidado como fala, camponês, lembre-se de que nós represen-

tamos a César. 

OUTRO VIZINHO – Estamos com nossos impostos em dia. 

        COBRADOR – Sabemos disso. 

OUTRO VIZINHO – Então o que o senhor deseja? 

        COBRADOR – Viemos buscar a parte do império. 

              VIZINHO – Mas ainda não é o tempo devido! 

        COBRADOR – O tempo devido é o império quem determina. A não ser que você 

queira contestar as ordens do próprio imperador. (silêncio) 

                                Foi o que pensei. 

 Agora ouçam, camponeses, amanhã passaremos em suas propri-

edades para receber o que devem a César, e é bom que não ten-

tem enganar o império; entenderam? 

        Quem é José? 

                    JOSÉ – Sou eu. 

        COBRADOR – Ficamos sabendo da extraordinária safra que tiveste. 

                    JOSÉ – É verdade. 

         COBRADOR – Ótimo! Aqui está o seu pagamento, já descontado o devido im-

posto. 

                    JOSÉ – E do que se trata esse pagamento? 

         COBRADOR – Vamos levar toda a sua safra! 

                    JOSÉ – Ela não está à venda! 

         COBRADOR – Vamos levar sua produção e suas sementes diretamente para o 

César, isso não é uma honra? Além disso, o império está sendo 

justo e generoso com seu pagamento; você não acha? Amanhã, 

na primeira hora você será o primeiro a ser visitado. Divirtam-se. 

(sai) 
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 Ninguém diz uma palavra. Um misto de raiva, tristeza e humilhação corrói a 

todos. Jesus, que acompanhou toda a cena, sobe em um banco. 

 

   JESUS – Rabi, gostaria da sua permissão para falar. 

     JOSÉ – Tens. 

   JESUS – Nenhum poder é maior do que o poder de Deus. O homem que ofende ao 

homem, o homem que explora e violenta outro homem, faz isso sem a 

permissão de nosso Pai. A semente da plantação de meu pai José estava 

destinada para essa lição: em um momento a alegria, em outro a tristeza. 

Assim são as coisas deste mundo: aquele que se apegar ao chão, jamais 

voará aos céus. 

VIZINHO – Não somos pássaros para voar, Jesus. 

   JESUS – Mas é no céu que Deus nos espera, e só poderemos chegar até Ele, se 

não estivermos presos aqui. 

OUTRO VIZINHO – Afinal, você está do lado do império ou do seu pai? 

   JESUS – Estou do lado de Deus. 

VIZINHO – Infelizmente isso não vai trazer nossas sementes de volta, nem vai diminuir 

a ganância do imperador e seus impostos. 

   JESUS – Mesmo assim, a escolha é de cada um. 

OUTRO VIZINHO – Que escolha, Jesus? 

   JESUS – Tristeza... Ou alegria! 

 

 Um breve silêncio se faz... 

 

VIZINHO – O menino tem razão, não vamos deixar que levem a nossa alegria! 

OUTRO VIZINHO – Nem a nossa fé! 

VIZINHO – No dia em que o Messias chegar, vamos banir o império pra sempre! 

 

 Todos exultam. 

 

   JESUS – No dia em que o Messias estiver entre vós, será que o reconhecereis? 

VIZINHO – Ele vai ser o maior de todos os líderes. 

OUTRO VIZINHO – E vai nos liderar na derrubado do império. 

 

 Todos exaltam. 
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VIZINHO – Quem sabe você não seja o Messias, Jesus! 

   JESUS – Eu não carrego as armas da guerra. 

VIZINHO – Então não pode ser líder. 

OUTRO VIZINHO – De qualquer forma foi um belo discurso. 

 

 Nova exaltação. A festa volta a ficar animada. Jesus desce do banco e conversa 

com José. 

 

  JOSÉ – Foi um belo discurso, meu filho! Fiquei muito feliz em ouvir, além disso, 

trouxe a alegria de volta para a festa. 

JESUS – Eles não entenderam nada! 

  JOSÉ – Tenha paciência, meu filho, nenhuma semente germina ao ser lançada à 

terra, é preciso que o tempo faça a sua parte. 

JESUS – E se ela não germinar. 

  JOSÉ – Uma plantação não é feita somente com uma semente. Algumas não darão 

frutos, mas as que florescerem tomarão conta do campo. 

 

 Sem mais nada a dizer, José abraça Jesus, e uma lágrima lhe desce pela face. 

  

 

 

                 F I M 
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                             Jesus, uma história de amor 

                                            UMA LIÇÃO DE AMOR 

 

  

 Jesus entra porta adentro, com aquele seu sorriso iluminado, na mão direita 

segura um pequeno ramo de flores do campo, que colhera para dar a sua querida 

mãe, mas encontra Maria em um choro brando, saudoso e profundo. 

 

JESUS – Mãe! 

MARIA – (enxugando as lágrimas) Jesus! O que faz em casa a essa hora? 

JESUS – Pedi para o pai pra lhe fazer uma surpresa. (entrega as flores) 

MARIA – São lindas! (ainda disfarçando) Vou colocá-las em um vaso. 

JESUS – O que aconteceu, mãe? 

MARIA – Não sei, meu filho. 

JESUS – Quer que eu chame o pai? 

MARIA – Não precisa aborrecê-lo com isso, já passou. 

JESUS – A senhora tá triste com alguma coisa? 

MARIA – Não é tristeza. 

JESUS – É saudade? 

 

 Maria não segura o sentimento e chora comovidamente. Jesus pega uma ca-

neca de água e dá para a mãe, que aos poucos vai se acalmando. 

 

MARIA – Não sei o que deu em mim! 

JESUS – É saudade, mãe. 

MARIA – Do que você está falando? 

JESUS – Da vó Ana. 

MARIA – Como é que você sabe? 

JESUS – A senhora quer que eu responda ou devo voltar pra oficina? 

 

 Maria faz um instante de silêncio, para só então responder. 

 

MARIA – Quero saber. 

JESUS – Vó Ana está aqui. 
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 Ana faz sinal para que Jesus fique quieto. 

 

MARIA – Não brinque com uma coisa dessas, Jesus! 

JESUS – A senhora sabe que eu não faria isso. 

MARIA – Você consegue vê-la? 

JESUS – E ouvir. 

MARIA – Meus Deus! (silêncio) Desde quando? 

JESUS – Há bastante tempo. 

MARIA – E por que nunca me disse? 

JESUS – Porque nunca foi preciso. 

MARIA – E hoje? 

JESUS – Hoje é diferente. 

MARIA – Ela está aqui? 

JESUS – Sim. 

 

 Maria fica visivelmente emocionada. 

 

MARIA – Mãe! 

JESUS – Ela está te ouvindo, mãe. 

MARIA – Como a senhora está? 

JESUS – (atua como intermediário) Ela disse pra não se preocupar com isso. 

MARIA – Eu sinto tanto a sua falta. 

JESUS – “Eu sei, minha filha, e foi por isso que sempre estive ao teu lado.” 

MARIA – Sempre? 

JESUS – “Desde que deixei o corpo físico.” 

MARIA – Então a senhora está presa aqui por minha causa? 

JESUS – “Não estou presa, estou aqui porque quero.” 

MARIA – Me perdoe, mãe. 

JESUS – “E por que eu haveria de perdoá-la?” 

MARIA – Nunca pensei que o meu amor fosse também a sua prisão. 

JESUS – “Eu não estou presa, minha filha!” 

MARIA – Então a senhora também sabe que é hora de prosseguir. 

JESUS – “Não me peça uma coisa dessas!” 
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MARIA – A senhora bem vê o marido que Deus colocou em minha vida, a graça de 

ser mãe de Jesus e dos filhos que ainda estão por vir; sabes que podes partir 

com o coração de mãe tranquilo. 

JESUS – “Eu te amo tanto, minha filha!” 

MARIA – E é por esse amor que sentimos uma pela outra que temos que nos despedir. 

JESUS – Não se preocupe, vó Ana, a separação será por pouco tempo, em breve 

todos estaremos juntos novamente. 

    ANA – E para onde eu vou? 

JESUS – Pergunte para o vovô? 

 

 Ana vê o seu marido a lhe sorrir. 

 

         ANA – Joaquim? 

JOAQUIM – Ana, minha amada! 

 

 Os dois se abraçam e são envoltos por uma luz tão radiante, que só o amor é 

capaz de produzir. Maria vai às lágrimas. Joaquim e Ana partem juntos. Jesus abraça 

Maria, ainda muito comovida. 

 

MARIA – Obrigada, meu filho! 

JESUS – Eu te amo, mãe! 

 

 

 

                 F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                                                 CONFIAR 

 

 

 Jesus fica parado à porta de casa, olhando para José e Maria, que estão abra-

çados. José nota a presença do filho. 

 

  JOSÉ – Entra, meu filho! 

 

 Jesus entra. 

 

  JOSÉ – Temos uma boa nova para te contar. 

MARIA – Pelo teu sorriso já sabes do que se trata; não é? 

  JOSÉ – Sabes do que estamos falando? 

JESUS – Desculpem se estraguei a surpresa. 

  JOSÉ – Não se aborreça com isso, meu filho. 

JESUS – Às vezes eu gostaria de não ser assim... 

  JOSÉ – Nem pense em deixar de ser quem você é; ver e saber aquilo que nenhum 

homem sabe é da sua natureza. 

JESUS – Mas às vezes isso me incomoda! 

MARIA – É porque ainda não chegou a hora de saber tudo o que é preciso. 

JESUS – E quando vou saber, mãe? 

MARIA – Quando seu Pai achar que é o momento. 

JESUS – Pai José? 

  JOSÉ – Não, meu filho; nosso Pai Celestial! 

JESUS – Se sou especial, por que às vezes tenho tantas dúvidas? 

  JOSÉ – Para que entendas a natureza do homem. A dúvida é uma de nossas fra-

quezas, ela nos leva a cometer muitos erros. 

MARIA – Mas também nos leva a refletir, para que não cometamos o erro. 

  JOSÉ – A questão não é a dúvida. 

MARIA – A questão é a escolha. 

  JOSÉ – Nunca duvidar de Deus, essa é a escolha. 

 

 Seis meses depois, José está com Jesus à frente da casa. Os dois em silêncio, 

oram. O choro do recém-chegado ecoa pela casa. 
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  JOSÉ – Graças a Deus! 

JESUS – Obrigado, Senhor! 

 

 José fala alto com Clementina, a parteira que está com Maria. 

 

  JOSÉ – JÁ PODEMOS ENTRAR? 

CLEMENTINA – (responde sem aparecer) AINDA NÃO. 

JESUS – Calma, pai, a mãe e a criança estão bem. 

  JOSÉ – É menino ou menina? 

JESUS – O senhor já escolheu o nome? 

  JOSÉ – Se for menino, José. 

JESUS – E se for menina? 

  JOSÉ – É uma menina? 

JESUS – Eu não disse isso. 

  JOSÉ – POR QUE A DEMORA, CLEMENTINA? 

CLEMENTINA – (voz) CALMA, HOMEM! 

JESUS – Pai, posso fazer uma pergunta? 

  JOSÉ – Agora não, Jesus! 

  

 Silêncio. 

 

  JOSÉ – Me desculpe, Jesus, estou me comportando como um tolo; pode perguntar. 

JESUS – O que significa ser pai? 

 

José pensa por alguns instantes. 

 

  JOSÉ – Significa amar incondicionalmente. 

JESUS – Mesmo que o filho cause decepções? 

  JOSÉ – Renunciar a si pelo outro, é isso que Deus espera de nós. Os filhos são a 

oportunidade que Deus nos dá para o exercício do amor. 

JESUS – E se algum dia eu decepcionar ao senhor? 

  JOSÉ – Eu sou apenas um homem, Jesus, vou ser decepcionado e também vou 

decepcionar aos outros muitas vezes por conta do meu orgulho e da minha 

vaidade. Se existe um Pai a quem devemos procurar nunca decepcionar, 

esse Pai é Deus. 
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JESUS – E se um dia eu tiver que deixar o senhor e a mãe Maria? 

  JOSÉ – É isso o que vai acontecer? 

JESUS – Sim. 

  JOSÉ – Sabes quando? 

JESUS – Não. 

  JOSÉ – Se essa for a vontade de Deus, estaremos prontos para obedecer. Até lá, 

meu filho, não nos preocupemos com isso. Tenho certeza que quando a hora 

chegar estaremos prontos, e se não estivermos... 

JESUS – Devemos confiar em Deus. 

  JOSÉ – Isso mesmo. 

 

 Clementina surge à porta. 

 

CLEMENTINA – Está mais calmo, homem? 

              JOSÉ – Estou. 

CLEMENTINA – Então já pode entrar. 

              JOSÉ – Obrigado!  

                           (para Jesus) Você não vem? 

           JESUS – Depois do senhor. 

 

 José sorri, abraça Jesus e entra. Após alguns segundos ouve-se a voz de José. 

 

JOSÉ – É UM MENINO! 

 

 Jesus sentado à frente da casa, sorri. 

  

 

 

                 F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                                               BLASFÊMIA 

 

 

 

 Jesus contava seus 11 anos. A tarde era fria, mas agradável. José e Maria 

haviam recebido a visita de um casal conhecido, juntamente com seus três filhos – 

Joaquim, 14 anos, Jonathan, 13 e David, 11.  

Os casais conversavam dentro da casa e os jovens nas imediações. 

 

   JOAQUIM – Como é ter o pai como Rabi? 

        JESUS – Acho muito bom. 

JONATHAN – Sabe o que dizem os Rabi do templo? 

    

 Jesus fica em silêncio. 

 

JONATHAN – Que seu pai é uma fraude. 

        DAVID – O que é fraude? 

        JESUS – Uma mentira. 

   JOAQUIM – E o que você acha disso, Jesus? 

        JESUS – Cada um tem o Rabi que merece. 

JONATHAN – O que você quer dizer com isso? 

        JESUS – Que a verdadeira mentira não está nas palavras, está no exemplo que 

se dá. 

        DAVID – Eu não entendi! 

       JESUS – Não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso viver Sua palavra. 

  JOAQUIM – Pois eu entendi muito bem, você chamou nossos Rabi de mentirosos, 

não foi isso? 

       JESUS – O que eu quis dizer é vocês apenas estão repetindo o que seus Rabi 

ensinaram. 

JONATHAN – E o que você sabe sobre o que eles ensinam? 

        JESUS – Recitar as leis é fácil, trazer as leis no coração é o grande ensinamento. 

   JOAQUIM – Acha que o seu Rabi é melhor que o nosso? 

        JESUS – Não preciso defender meu Rabi, nem acusar o de vocês. 

JONATHAN – Pois eu digo que você nos ofendeu. 
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        JESUS – Não foi a minha intenção. 

JONATHAN – Pois então peça desculpas. 

        JESUS – De que adianta pedir desculpas, se o que desejam não é desculpar? 

JONATHAN – Tens razão, não queremos tuas desculpas. Tua ofensa só pode ser 

reparada se enfrentar um de nós. 

        JESUS – É isso que se aprende no templo? 

   JOAQUIM – Quando você ofendeu nosso Rabi, ofendeu a Deus. 

        DAVID – E quando alguém ofende a Deus, tem que ser punido. 

        JESUS – Deus não pune, Deus ama. 

JONATHAN – Foi seu Rabi quem ensinou essa besteira? 

        JESUS – Um dia todos os homens conhecerão meu Pai como Ele realmente é, 

e nesse dia estarão livres da exploração dos homens, que em nome 

Dele, envenenam os corações com ensinamentos como o que recebeis 

agora. 

JONATHAN – Você está falando do carpinteiro? 

        DAVID – Ele tá falando de Deus! 

JONATHAN – Quem você pensa que é para falar de Deus desse jeito? 

    JOAQUIM – Por acaso você conhece Deus? 

        JESUS – Assim como eu, um dia todos os homens O conhecerão. 

JONATHAN – Blasfêmia! 

   JOAQUIM – Blasfêmia! 

 

 Os dois partem para cima de Jesus, que sofre as agressões sem revidar até 

cair ao chão. 

 

JONATHAN – Covarde! 

 

 Nesse instante saem de dentro de casa os dois casais. Maria corre para socor-

rer a Jesus. 

 

        MARIA – Meu filho! O que fizeram contigo? 

          JOSÉ – Mas o que foi que aconteceu aqui? 

JONATHAN – (olhando para seu pai) Ele blasfemou, pai! 

             PAI – Tem certeza disso? 

JONATHAN – Joaquim e David são testemunhas! 
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             PAI – Foi isso que aconteceu? 

   JOAQUIM – Sim, meu pai! 

              PAI – David!? 

         DAVID – Não tenho certeza, pai! 

          JOSÉ – O que você tem a dizer, Jesus? 

        JESUS – Eu não blasfemei, Rabi! 

          JOSÉ – Então o caso está encerrado. 

JONATHAN – Mentiroso! 

          JOSÉ – Não houve concordância entre os acusadores, é melhor que encerre-

mos aqui essa discussão. 

              PAI – De acordo. 

JONATHAN – Mas, pai... 

              PAI – Silêncio! Não tens minha permissão para falar. 

                        Aceite minhas desculpas, José. 

          JOSÉ – Fica em paz, não houve ofensa. Quando quiseres voltar a nossa casa, 

vem com teu coração cheio de amor e serás bem-vindo. 

              PAI – Vamos embora. 

 

 Antes de sair, David fala ao ouvido de Jesus. 

 

         DAVID – Queria ter um Rabi como seu pai. 

         JESUS – Pense em Deus quando for castigado, isso vai te dar força. 

         DAVID – Obrigado! 

              PAI – David! 

         DAVID – Estou indo, pai! (sai) 

 

 José, Maria e Jesus voltam para casa em silêncio, pois sabiam que antes de 

conversar sobre o acontecido, precisavam serenar os corações. 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                   TRÊS PÃES 

 

 

 

 Jesus era muito querido por todos, tinha muitos amigos, os quais visitava regu-

larmente com seu pai José, eram na sua maioria necessitados a quem suas presenças 

levava alegria e conforto. 

 Depois que completou 11 anos, Jesus teve a permissão de seu pai para realizar 

algumas dessas visitas, sozinho. 

 Jesus era pura felicidade quando esse dia chegava. Acordava ainda mais cedo 

que de costume, cumpria as tarefas que lhe cabiam e colocava-se pronto para mais 

um dia de visitas. 

 

  JOSÉ – Entregue um pão para cada casa que te receber. 

JESUS – E quantos pães vou levar? 

  JOSÉ – Três. 

JESUS – Se o senhor permitir posso visitar mais de três. 

  JOSÉ – E com que propósito queres visitar outras pessoas? 

JESUS – Para poder também lhes levar um pão. 

  JOSÉ – O pão que mata a fome do corpo não mata a fome do espírito. Podemos 

distribuir centenas de pães, saciar a fome de muitos, que rapidamente volta-

rão a ter fome; distribuir o alimento de Deus é levar ao outro mais do que o 

trigo, é levar a palavra, a atenção, o cuidado... 

JESUS – É fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. 

  JOSÉ – Esse é o caminho, meu filho! 

JESUS – No dia em que o homem aprender a amar, não haverá mais fome de pão. 

  JOSÉ – Então, meu filho, ensine ao homem sobre o amor e um dia a fome deixará 

nosso mundo. 

 

 Jesus pegou os três pães e se pôs a caminho.  

Não muito distante da sua casa, avista um homem, que vem em sua direção e 

sente as suas intenções. Ao se aproximar o homem o interpela. 

 

HOMEM – Bom dia, menino! 
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  JESUS – Bom dia, senhor! 

HOMEM – O que faz sozinho nesta estrada? 

  JESUS – Não estou sozinho, senhor! 

HOMEM – Não? (olhando em volta) E quem está contigo? 

  JESUS – Meu Pai! 

HOMEM – E onde ele está? (tentando enxergar onde estaria o pai do menino) 

  JESUS – Lá! (olhando para o céu) 

HOMEM – (olhando para cima) Um pouco longe, não é mesmo? 

  JESUS – Para o homem que não crê, talvez. 

HOMEM – E você crê? 

  JESUS – Eu não creio, eu sei. 

HOMEM – Pois a menos que ele desça até aqui para me impedir, vou levar o que 

você tem nessa bolsa. 

  JESUS – São apenas pães para os necessitados. 

HOMEM – Nesse caso, como sou necessitado, vou aceitar o donativo.  

  JESUS – Se o senhor é necessitado, melhor que ninguém, sabe o que é fome, se 

ficar com tudo, vai deixar que outras pessoas fiquem sem nada! 

HOMEM – E quem disse que me importo com os outros? (toma a bolsa) 

  JESUS – Deus nos ensina a dividir. 

HOMEM – Diga isso aos Rabis nos templos! 

  JESUS – Um erro não justifica outro. 

HOMEM – É fácil falar, pra alguém que nunca sentiu fome e que se acha o salvador 

por levar algumas migalhas de pão aos pobres. Se quiser mesmo ajudar os 

necessitados, é preciso mais do que um pão, é preciso justiça! 

  JESUS – Em verdade eu digo, que a justiça só será possível quando o amor existir. 

HOMEM – Então ela nunca vai acontecer. 

  JESUS – E se um desses pães fosse para um filho seu? 

 

 O homem para, pensa e responde. 

 

HOMEM – Eu dividiria. 

  JESUS – E se o outro fosse para seus pais? 

HOMEM – Eu também dividiria. 

  JESUS – O seu amor acaba de fazer a justiça acontecer! 

HOMEM – Isso só seria verdade se eu realmente dividisse os pães. (sai) 
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  JESUS – O senhor pode não ter feito a ação, mas em pensamento ela já aconteceu! 

 

 O homem some ao longe. Jesus fica envolvido em seus pensamentos até que 

se dá conta de que ainda não visitara ninguém e já estava sem nenhum pão. Teria 

que voltar para casa, ou então seguir em frente... 

 Decidiu seguir em frente. 

  

 

 

 

 

                 F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                         FOME 

 

 

 Jesus chega ao lar de da viúva Lia, que ao ver o menino abre um largo sorriso. 

 

      LIA – Jesus! 

JESUS – Como vai, irmã? 

      LIA – Melhor agora com a sua chegada! E seu pai e sua mãe, como estão? 

JESUS – Estão bem e mandam lembranças. 

      LIA – Trouxeste alguma coisa para a pobre Lia? 

JESUS – Infelizmente hoje não trouxe nada. 

      LIA – E por que não? 

JESUS – Um homem levou os pães que eu carregava. 

      LIA – E por que não voltaste em casa para pegar mais? 

JESUS – Achei melhor prosseguir, mesmo sem as ofertas. 

      LIA – Pelo menos tens uma moeda? 

JESUS – Hoje só posso te oferecer a minha companhia. 

      LIA – Acontece, Jesus, que companhia não enche barriga! 

JESUS – Nem só de pão vive o homem... 

      LIA – Sabes o que é sentir fome, Jesus? 

JESUS – Em nossa casa, nós jejuamos. 

      LIA – Jejuar é fácil, porque aquele que jejua sabe que ao final do dia vai voltar a 

comer. 

JESUS – Passar pela fome é um ato de fé! 

      LIA – Espere um dia após o outro pelo pão que não vem e depois vamos falar de 

fé; assista a um filho seu morrer pela falta de comida e depois vamos falar 

de fé. 

JESUS – O que nos falta nesta vida, se nos mantermos fiéis a Deus, nos será dado 

em abundância quando estivermos na Sua casa. 

      LIA – Amar a Deus com a barriga cheia é fácil. 

JESUS – Já viveste na fartura. 

      LIA – (depois de uma pausa) E o que tem isso? 

JESUS – Amavas a Deus quando a mesa era farta? 

      LIA – Cumpria minhas obrigações. 
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JESUS – Cumprir as obrigações não é amar, é obedecer. 

      LIA – Vens a minha casa de mãos vazias e ainda me acusas!  

JESUS – Não vim pra te acusar... 

      LIA – Quem senão Deus é responsável pela minha miséria? 

JESUS – Eu vim para amar. 

 

 Silêncio. 

 

      LIA – Ninguém pode me amar! 

JESUS – Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui. 

      LIA – Você é apenas um menino...  

JESUS – Fui enviado por Deus! 

      LIA – Vá embora da minha casa! 

JESUS – Se é isso que desejas... 

      LIA – Espera! Se és um enviado de Deus, me ajuda! 

JESUS – O que queres que eu faça? 

      LIA – Tenho fome de pão, mas tenho ainda mais fome de paz! 

JESUS – Se confiares em mim, eu te ajudarei a encontrar a paz. 

      LIA – O que queres que eu faça? 

JESUS – Jejua até amanhã. 

      LIA – Jejuar? Estou sem comer há três dias e queres que eu jejue? 

JESUS – Deves usar o jejum para falar com Deus. 

      LIA – Ele não vai me ouvir. 

JESUS – Ele já está ouvindo. 

      LIA – E o que devo dizer? 

JESUS – Tudo o que estiver em teu coração. Sê honesta com Ele, nada esconda, 

apenas te entrega. 

      LIA – E depois, o acontece? 

JESUS – Se resistires à fome, mesmo que o pão lhe bata à porta, e te mantiveres 

firme no propósito de encontrar o Criador, terás aquilo que pedes. 

      LIA – Eu vou tentar. 

JESUS – É um bom começo! 

 

 Jesus sai e Lia se põe a orar. Aquela tinha sido a visita mais difícil que ele já 

fizera. Havia muito o que pensar e aprender. 
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 Jesus já ia longe, quando alguém chega à casa de Lia. 

 

ALGUÉM – Paz, irmã! 

          LIA – Paz, irmã! 

ALGUÉM – Trouxe um pouco de comida. 

          LIA – Bendita seja! Entre, por favor, entre...  

 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                        Jesus, uma história de amor 

                                                            PÃO 

 

 

 Jesus chega ao lar de Tobias, talvez o mais pobre de todos. À porta, chama 

pelo homem e como ele não aparecera, decide entrar. 

 

JESUS – (chamando) Tobias! Senhor Tobias! 

 

 Encontra o homem deitado ao fundo do cômodo escuro, que responde com a 

voz fraca. 

 

TOBIAS – Jesus? 

  JESUS – Sou eu mesmo. 

TOBIAS – Seja bem-vindo, meu amiguinho! 

  JESUS – O senhor está bem? 

TOBIAS – Agora com a sua visita, já me sinto melhor. 

  JESUS – O senhor quer levantar? 

TOBIAS – Se você puder me ajudar... 

  JESUS – É claro! 

 

 Jesus ajuda Tobias a sentar-se. 

 

TOBIAS – Assim está bem.  

  JESUS – O senhor quer que eu faça mais alguma coisa? 

TOBIAS – Abra a janela, por favor, deixe a luz entrar. 

 

 Jesus abre a pequena janela e a luz ilumina o ambiente, tornando ainda mais 

visível a miséria do lugar. 

 

  JESUS – Onde está a sua filha? 

TOBIAS – Partiu.  

  JESUS – Pra onde? 

TOBIAS – Voltou pra casa. 

  JESUS – O senhor quer dizer... 
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TOBIAS – Sim, Jesus. Deus teve piedade da minha pequena Talita e a tirou desse 

mundo de miséria.  

  JESUS – E como o senhor está? 

TOBIAS – Em paz! Sei que agora ela está em boas mãos. 

  JESUS – Conheço poucos homens que têm a sua fé. 

TOBIAS – Ter fé quando não se tem nada é fácil, meu filho. 

  JESUS – Não é o quanto se tem que determina a fé, porque ela não vem do ter, ela 

vem do ser. 

TOBIAS – Suas palavras são como bálsamo para a minha alma. 

  JESUS – O que posso fazer pelo senhor? 

TOBIAS – Se puderes buscar um pouco de água fresca... 

  JESUS – Vou agora mesmo. 

TOBIAS – Eu agradeço. 

 

 Jesus vai e volta o mais rápido que possível. Serve a água e dá para Tobias, 

que saboreia cada gole. 

 

TOBIAS – Nada é tão delicioso quanto a água! 

  JESUS – O senhor deve estar com fome! 

TOBIAS – Nada que um pedaço de pão não resolva. 

  JESUS – Infelizmente, hoje não trouxe nenhum pão. 

TOBIAS – Felizmente, ainda tenho um pedaço, que estava guardando para uma oca-

sião especial. 

 

 Tobias pega um pedaço de pão, divide em dois e estende uma parte para Je-

sus. 

 

  JESUS – Eu não posso aceitar, Tobias. 

TOBIAS – (olhando para o pão) É, eu sei que ele não está fresco... 

  JESUS – Não é isso, Tobias... 

TOBIAS – Então por que não ceias comigo? 

  JESUS – Porque é teu último pedaço! 

TOBIAS – Dividir um pedaço de pão com um amigo é o maior de todos os privilégios. 

  JESUS – Então eu aceito. 
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 Os dois comem o pão, bebem da água e seguem conversando. 

 

  JESUS – Foi a melhor refeição que já fiz! 

TOBIAS – Era apenas um pão velho, Jesus! 

  JESUS – Na companhia de um amigo... 

TOBIAS – (com os olhos marejados) Se torna um banquete! 

  JESUS – (segurando-lhe as mãos) Ainda vamos dividir muitos pães, Tobias!  

TOBIAS – Tuas palavras enchem meu coração de alegria! 

  JESUS – Voltarei amanhã com meu pai. 

TOBIAS – Não precisa incomodar seu pai, ele é um homem ocupado. 

  JESUS – Não será incomodo, meu amigo! 

TOBIAS – Se assim o dizes... 

  JESUS – Queres que eu faça mais alguma coisa antes que eu vá? 

TOBIAS – Sim. 

  JESUS – O quê? 

TOBIAS – Aquilo que não pode faltar em um lar... A oração sincera! Quem me ensinou 

isso foi um grande amigo meu. 

 

 Foi a vez de Jesus ficar com os olhos marejados. Uma prece comovida ecoou 

pelos ares, inundando o ambiente de luz e amor. 

 

  JESUS – Agora preciso ir. 

TOBIAS – Obrigado, Jesus! 

  JESUS – Obrigado, Tobias! 

 

 Os dois se abraçam. Jesus ajuda Tobias a deitar, fecha a janela e à soleira da 

porta se volta e diz com a voz quase imperceptível: 

 

  JESUS – Cuidem bem dele! 

  

 

 

 

                 F I M 
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                                         Jesus, uma história de amor 

                JUSTIÇA 

 

 

 Ao passar em frente a um poço, que há muito tempo estava sem água, Jesus 

ouve uma voz já enfraquecida. 

 

VOZ – Socorro! 

 

 A voz vinha de dentro do poço. Jesus correu até ele. 

 

JESUS – Tem alguém aí? 

    VOZ – Me ajude! 

 

 Não dava pra ver o fundo. 

 

JESUS – Fique calmo, vou buscar ajuda! 

    VOZ – Louvado seja Deus! 

 

 Quando Jesus se volta, dois homens estão chegando. 

 

     JESUS – Tem um homem dentro do poço! 

HOMEM 1 – Nós sabemos, caiu por acidente. 

     JESUS – Vocês vieram salvá-lo? 

HOMEM 2 – Isso mesmo. Agora você já pode ir. 

     JESUS – Eu posso ajudar? 

HOMEM 2 – Não é preciso; pode seguir seu rumo. 

     JESUS – Como vão tirar o homem do poço sem uma corda? 

HOMEM 1 – Nosso irmão está vindo aí com uma corda. Agora se manda! 

     JESUS – Não foi um acidente! 

HOMEM 2 – (segurando Jesus pelo braço) Quer se juntar a ele? 

     JESUS – Só quero ajudar! 

HOMEM 2 – Ninguém pode ajudar o infeliz! 

     JESUS – Só Deus tem o direito à vida! 

HOMEM 2 – Só queremos justiça! 
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HOMEM 1 – Esse homem tirou a vida de nosso pai. 

     JESUS – Se isso fosse verdade, ele já estaria morto. 

HOMEM 2 – Você fala demais, garoto! 

     JESUS – Nunca foi por justiça. 

HOMEM 2 – Chega de conversa; já que você quer tanto ajudar, vamos te mandar lá 

pra baixo com ele. 

     JESUS – Há muito tempo, um senhor muito poderoso, viu os poços de suas terras 

secarem um a um, até restarem apenas dois... 

 

 Os homens param para ouvir a história que Jesus contava. 

 

     JESUS – Em um deles, a água era límpida e abundante; no outro, fétida e conta-

minada. Por ordem do senhor, apenas ele e os seus podiam beber da 

água boa; seus escravos tinham que beber do outro poço, o que estava 

levando muitos a adoecer e morrer. Para tentar salvar àqueles que es-

tavam doentes, dois escravos, todas as noites, furtavam a água do poço 

do senhor, até serem descobertos. O senhor, enfurecido, decretou a pu-

nição, a fim de que fosse feita justiça. Os dois foram amarrados a poucos 

metros do poço e ali permaneceram até morrer de sede. Pouco depois, 

o senhor descobre que os escravos eram seus filhos. Tudo o que ele 

queria era reparar a injustiça que cometera, mas era tarde demais. To-

mado pelo remorso, libera a água para todos, distribui sua fortuna com 

os escravos e desaparece para nunca mais ser visto. 

 Não deixem que a vingança disfarçada de justiça acabe de novo com 

essa oportunidade que Deus, justo e bom, nos dá. 

 

 Os homens não dizem uma palavra. Jesus deixa a cena e desaparece na es-

trada. Estava na hora de voltar pra casa. 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                        Jesus, uma história de amor 

                                        JERUSALÉM 

 

 

 Aquele era o sexto dia da viagem que José e sua família faziam para Jerusa-

lém. Era a primeira vez que Jesus iria à Terra Sagrada, a fim de comemorar a Páscoa. 

O movimento era intenso. José, ia alguns metros à frente, conversando animada-

mente com alguns companheiros de jornada. Jesus caminhava ao lado da mãe; fazia 

um bom tempo que os dois iam em silêncio até Jesus segurar a mão de Maria. 

 

JESUS – O que te aflige, mãe? 

MARIA – Apenas estou cansada. 

JESUS – Não é isso que seus olhos dizem. 

MARIA – Não é nada, eu garanto. 

JESUS – É a cidade? 

MARIA – (hesita) É! 

JESUS – E o que a senhora tá sentindo? 

MARIA – (nova pausa) Sempre que venho a Jerusalém, tenho a impressão de que 

algo muito ruim vai acontecer! 

JESUS – Pois eu lhe digo, mãe, que Jerusalém vai ser o cenário de uma linda história! 

 

 José para, volta-se e chama Jesus. 

 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Sim, pai! 

  JOSÉ – Quando chegarmos no alto desta subida, comtemplaremos a mais bela de 

todas as cidades; não estou certo, Maria? 

MARIA – Acho que sim! 

  JOSÉ – Você está bem, Maria? 

JESUS – A mãe tá cansada, pai! 

  JOSÉ – Nada que a visão da nossa amada Jerusalém não recupere. Quando che-

garmos ao topo descansaremos, faremos uma refeição admirando a cidade; 

vais ver que te sentirás muito melhor depois disso. 

MARIA – Tenho certeza que sim! 

  JOSÉ – Pois então vamos, agora falta pouco. 
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 Alguns minutos depois, os três chegam ao topo e, em silêncio, contemplam 

Jerusalém; a emoção invade cada um deles. 

 

  JOSÉ – Não é linda?! 

 

 Um longo silêncio se faz presente.  

O que ia ao coração e pensamento de cada um? 

Maria chora. José a ampara até que se acalme. Os dois sentam, preparam a 

refeição.  

Jesus permanece imóvel, parece em transe, e após um longo tempo, fala emo-

cionado. 

 

JESUS – Sabe por que Jerusalém foi construída, pai? 

  JOSÉ – Diga-me você, meu filho! 

JESUS – Pra que uma história de amor seja contada. 

  JOSÉ – De que história estás falando? 

JESUS – De um homem, que por amor à humanidade vai deixar a mensagem do 

Evangelho gravada nos corações. 

  JOSÉ – É a sua história, meu filho? 

JESUS – É a história do amor de Deus por nós. 

MARIA – Consegues ver o futuro? 

JESUS – Só até onde meu Pai permite. 

MARIA – E até onde Ele permitiu? 

JESUS – Acalma teu coração, mãe! O futuro vai ser aquilo que fizermos no presente! 

MARIA – E essa angústia? 

JESUS – É o sinal da sua falta de fé. 

MARIA – Não é falta de fé, é o amor que sinto por ti. 

JESUS – O seu amor por mim não pode ser maior que o seu amor por Deus. 

MARIA – Não quero te ver sofrendo! 

JESUS – Não é a nossa vontade que importa, mãe, é a vontade de Deus que deve 

estar em primeiro lugar. 

  JOSÉ – Mas do que vocês estão falando? 

MARIA – Meu coração de mãe diz que algo terrível vai acontecer em Jerusalém! 

  JOSÉ – Com quem? 

MARIA – Com nosso filho! 
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  JOSÉ – E é assim que você encoraja seu filho? 

MARIA – Eu sinto muito, José, mas não consigo evitar! 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Pai! 

  JOSÉ – Pegue suas coisas e vamos andando. 

 

 Maria movimenta-se obedecendo ao comando de José, que interrompe a ação 

da esposa amada. 

 

  JOSÉ – Você não, Maria! 

 

 Silêncio. Maria e Jesus ficam estáticos, ao que José prossegue em tom suave, 

mas firme. 

 

  JOSÉ – Deves ficar aqui até que consigas escutar a si mesma; só assim vais conse-

guir te reencontrar com Deus. Quando isso acontecer, estaremos na estala-

gem de Tobias, ou então espere aqui até cumprirmos nossos deveres sagra-

dos. Sei que vais encontrar as respostas. (beija-lhe a fronte e sai) 

JESUS – (beija a mãe) Eu te amo, mãe! (segue com José) 

 

 Maria segue sozinha e após um longo período de meditação, encontra o silên-

cio dentro de si. Quando isso acontece, consegue perceber e enxergar o anjo Gabriel 

a seu lado. Os dois conversam. Maria chora. Gabriel a ampara. Refeita, faz uma co-

movente prece a Deus, pega suas coisas e parte ao encontro de José e Jesus.  

  

 

 

 

                 F I M 
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                                       Jesus, uma história de amor 

         UM HOMEM DE FÉ 

 

 

 Jerusalém, à época da Páscoa se tornava ainda maior do que já era. Pessoas 

vindas de todos os lados, misturavam-se em um misto de fé, comemorações, festas, 

rituais e negócios. 

 Entusiasmado, José apresentou a cidade a Jesus, que mais ouviu e observou 

do que falou. 

 Acampados em um posto de peregrinos, nas imediações de Jerusalém, a famí-

lia está pronta para retornar a Nazaré, aquela seria a última noite antes da viagem de 

volta. À beira de uma fogueira, José inicia uma conversa com Jesus, que se mantivera, 

ao longo do dia, mais quieto que de costume. 

 

  JOSÉ – E então, Jesus, o que achou de Jerusalém? 

JESUS – Bonita! 

MARIA – Só isso? 

JESUS – Grande! 

  JOSÉ – E o templo? 

JESUS – Um símbolo do orgulho e da vaidade do homem. 

  JOSÉ – Construído para louvar a Deus! 

JESUS – Ninguém louva a Deus conspirando e oprimindo seus irmãos. 

  JOSÉ – Você está falando dos Sacerdotes? 

JESUS – Cegos conduzindo cegos! 

 

 Um andarilho de idade avançada se aproxima da família e interrompe o as-

sunto. 

 

HOMEM – Desculpe a intromissão, mas será que posso me servir do vosso fogo? 

    JOSÉ – Não quero parecer rude, mas estamos em meio a uma conversa privada. 

HOMEM – Eu entendo!  

 

Volta-se para sair. Jesus olhando para José... 

 

JESUS – Pai! 
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     JOSÉ – (para o homem) Espere! (o homem volta-se) 

       Por favor, aceite minhas desculpas e fique à vontade! (faz sinal para o ho-

mem se acomodar) 

HOMEM – Não quero atrapalhar... 

    JOSÉ – O senhor não atrapalha, eu garanto. 

HOMEM – Eu aceito. 

  JESUS – O senhor ceia conosco? 

HOMEM – Não se preocupem comigo. 

    JOSÉ – O senhor é nosso convidado! 

HOMEM – Eu aceito. 

  MARIA – Vou preparar mais um prato. 

HOMEM – É muita bondade! 

    JOSÉ – E então, homem, qual é o teu nome e a tua história? 

HOMEM – Um andarilho não tem nome, meu senhor! 

  JESUS – Então vamos te chamar de irmão! 

    JOSÉ – Se não quiser falar, não será necessário. 

 

 Todos ficam em silêncio até que o homem começa a falar. 

 

HOMEM – Era uma noite tão linda quanto esta! Assim como tantos, eu estava na 

cidade para o recenseamento. Corria o assunto de que Herodes oferecera 

uma grande recompensa para quem apontasse qualquer pista que levasse 

ao rei menino; conhecem a profecia? 

  JESUS – Conhecemos. 

 

 Um soldado se aproxima. 

 

SOLDADO – O que fazes aqui, velho? Sabes que não tens ordem para esmolar em 

meio aos peregrinos! Agora toma teu caminho. 

        JOSÉ – Por favor, senhor, deve haver um mal-entendido; esse homem não está 

esmolando, ele é nosso convidado. 

SOLDADO – É a tua palavra? 

        JOSÉ – Sim. 

SOLDADO – Pois tomem cuidado para não acordarem com as bolsas vazias. (sai) 

    HOMEM – Devo ir? 
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      MARIA – Não antes de cear conosco. 

 

 Maria serve a refeição; todos comem em paz. 

 

HOMEM – Mais uma vez eu agradeço. 

    JOSÉ – Então por que não termina sua história? 

 

 Após breve silêncio, como se voltasse no tempo, o homem segue a sua história. 

 

HOMEM – Naquela noite, três magos atravessaram a cidade em direção a Belém; eu 

sabia que estava na pista certa. Eu os segui, mas no meio do caminho eu 

tive uma visão: um anjo! Vocês acreditam que os anjos podem falar com os 

homens? 

    JOSÉ – E por que não? 

HOMEM – Sempre que conto isso, as pessoas riem e se afastam de mim... 

  JESUS – O que foi que o anjo lhe disse? 

HOMEM – Ele me disse que se eu quisesse receber a maior de todas as recompen-

sas, que voltasse para Jerusalém e aguardasse meu encontro com o Mes-

sias. Voltei imediatamente para a cidade, tentei levar a informação para 

Herodes, mas os guardas do palácio não me deixaram entrar, por conta de 

eu ser um louco que falava com anjos. 

  MARIA – E o aconteceu depois disso? 

HOMEM – Decidi ficar em Jerusalém até que esse dia chegasse. Tinha esperança de 

ficar rico, mas me tornei um mendigo! 

    JOSÉ – E por que permaneceu aqui? 

HOMEM – No começo, achei que a riqueza que eu esperava viria em forma de ouro, 

com o tempo, entendi que a profecia não falava de um rei como Herodes, 

mas de um enviado de Deus, para resgatar o que é Seu por direito. 

  JESUS – E o que esperas que o Messias te dê? 

HOMEM – Respostas. 

  JESUS – Lembras da tua última pergunta para o anjo? 

HOMEM – Como vou reconhecer o Messias? 

  JESUS – “Ele te reconhecerá...” 

HOMEM – (emociona-se) “E te chamará...” 

  JESUS – “Irmão.” 
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HOMEM – Mestre! (emocionado, chora copiosamente) 

 

 Jesus o abraça carinhosamente. José e Maria assistem emocionados e em si-

lêncio. O Homem vai se acalmando. 

 

  JESUS – Se meu pai José permitir, amanhã te levaremos de volta para teu lar, onde 

os teus te esperam; no caminho terás as respostas e verás que o tempo de 

espera e fé, valeu a pena. 

   (para José) O que me diz, pai? 

     JOSÉ – Para onde devemos ir? 

HOMEM – Para Jericó. 

     JOSÉ – Então assim será. 

 (para Maria)  Venha, Maria, vamos descansar e deixar que os dois con-

versem um pouco mais. 

 

 José e Maria deitam sob as estrelas e, conversando baixinho sobre tudo o que 

acontecera, adormecem abraçados. 

 Jesus e o Homem, agora chamado de Zuriel, dão início a uma longa conversa, 

que iria durar até Jericó. 

  

 

 

 

 

                 F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

    UM EXEMPLO DE FÉ 

 

 

 José, Maria, Jesus e Zuriel partiram muito cedo em direção a Jericó. 

 Jesus e Zuriel conversaram durante todo o trajeto. 

 

 JESUS – Preciso que entendas que ainda não é chegado meu tempo. 

ZURIEL – Eu compreendo. 

 JESUS – Por isso, não me deves revelar o nome, nem de onde venho. 

ZURIEL – Se assim o desejas. 

 JESUS – O que mais queres saber? 

ZURIEL – Por que eu? 

 JESUS – Pela tua fé. 

ZURIEL – Tudo o que eu queria era ficar rico! 

 JESUS – Então por que não voltou para Jericó, quando descobriste que a tua recom-

pensa não viria em forma de ouro? 

ZURIEL – Porque entendi a missão confiada a mim pelo anjo. 

 JESUS – Qualquer um teria voltado para sua vida, não teria aguentado toda humilha-

ção que sofreste, isso é fé! 

ZURIEL – E agora, o que terei que fazer? 

 JESUS – Primeiro, deverás reencontrar tua família. 

ZURIEL – E se eles não me aceitarem de volta? 

 JESUS – Assim como esperastes por mim, eles esperam por ti. 

ZURIEL – E depois? 

 JESUS – Vais retomar tua vida e aguardar... 

ZURIEL – Aguardar o quê, Mestre? 

 JESUS – A chegada de um jovem pregador, que vai trazer a mensagem de que o 

perdão de Deus só acontece com o arrependimento sincero e com a mu-

dança de vida de cada um. 

ZURIEL – E o que isso quer dizer? 

 JESUS – Que ninguém pode comprar o perdão de Deus, a não ser pelo arrependi-

mento e pela mudança de vida. 

ZURIEL – E se eu não o reconhecer? 
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 JESUS – Fará parte da sua pregação o batismo nas águas do rio Jordão, como forma 

de purificação daqueles que se arrependerem. 

ZURIEL – E eu deverei me batizar? 

 JESUS – Se o teu coração desejar, sim. 

ZURIEL – E o que queres que eu lhe diga? 

 JESUS – Conta tua história para ele, conta de mim, sem me revelar e diga-lhe que 

prepare minha chegada, porque serei revelado ao mundo pelas suas mãos. 

ZURIEL – E se ele não crer? 

 JESUS – A fé dele é tão grande quanto a tua. 

ZURIEL – E como ele irá reconhecê-lo? 

 JESUS – Eu irei até ele, e nesse dia a dúvida não mais existirá. 

ZURIEL – Farei assim como me dizes. 

 JESUS – Obrigado, meu irmão! 

ZURIEL – Lá está minha casa! 

 JESUS – Então vai. 

ZURIEL – Não vens comigo? 

 JESUS – Estarei sempre contigo! 

ZURIEL – Nos veremos de novo? 

 JESUS – Muito em breve estaremos juntos na casa de meu Pai! 

 

 Zuriel, muito emocionado, abraça Jesus e vai às lágrimas. 

 

 JESUS – Me perguntaste por que tu; eu te digo: porque histórias como a tua vão 

inspirar muitos homens a ter fé. 

ZURIEL – Obrigado, Jesus! 

 JESUS – Obrigado, irmão! 

 

 Zuriel segue em direção à sua casa; alguém lhe avista antes que chegue, sai 

correndo em sua direção, outras pessoas saem de dentro da casa e todos correm ao 

encontro daquele homem de fé que estava de volta ao lar. 

 José e Maria, que mantinham uma certa distância, se aproximam de Jesus. 

 

  JOSÉ – (para Jesus) Feliz? 

JESUS – Muito! 

  JOSÉ – Podemos voltar pra casa? 
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JESUS – Sim. 

 

 José olha para Maria e abre um sorriso discreto, a que Maria, cúmplice, corres-

ponde. 

   

JOSÉ – E o que vocês me dizem de acamparmos às margens do Jordão? 

 

 Jesus abre um largo sorriso e abraça o pai e a mãe. 

 

JESUS – Eu amo vocês! 

MARIA – Isso é um sim? 

JESUS – Sim! 

  JOSÉ – Pois então se prepare para um espetáculo da natureza! 

JESUS – Vai ser demais! 

 

 Jesus sai correndo na frente, Maria e José o seguem, felizes! 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                                   ÀS MARGENS DO JORDÃO 

 

 

 O dia desperta trazendo consigo uma das visões mais lindas já vistas por Je-

sus, encantado com a paisagem que o rio Jordão em plena força natural lhe apresen-

tava, como a dizer “Bom dia, Jesus!”. 

 Após o café da manhã, a família se põe em caminhada, seguindo o leito do rio. 

Em certo ponto, Jesus para a contemplar o Jordão. José e Maria aguardam aquele 

momento, envolvidos por um sentimento de paz e amor que lhes atingia as fibras mais 

íntimas da alma. A emoção toca a todos. 

 Jesus quebra o silêncio. 

 

JESUS – Pai, mãe! 

 

 Os dois vão até Jesus. 

 

JESUS – Desde o dia em que completei 12 anos, tenho tido visões e lembranças. 

 

 Os dois apenas escutam. 

 

JESUS – Ainda não sei exatamente tudo o que querem dizer, mas sei que elas estão 

todas ligadas a quem sou e ao que terei que fazer. 

  JOSÉ – Queres falar sobre isso? 

JESUS – Minha história começa aqui, às margens do Jordão e termina em Jerusalém. 

 

 Maria contém o choro. 

 

JESUS – Ao meu lado, caminharão 12 homens e juntos, vamos mudar o mundo! 

  JOSÉ – Já sabes quem tu és? 

JESUS – Eu sou aquele que veio para cumprir a profecia! 

MARIA – És o nosso Messias! 

JESUS – Mas sou também o seu filho e filho de José, e é assim que eu gostaria de 

continuar sendo até que o dia em que meu Pai me chamar para que eu faça 

o que vim para fazer, e mesmo assim, vocês serão meus pais amados. 
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 Os três se abraçam. 

 

  JOSÉ – Então, que tal tomarmos um banho nessa lindeza de rio? 

JESUS – Eu nunca tomei banho de rio! 

  JOSÉ – E eu não sei! 

 

 José e Jesus correm para o rio e banham-se entre animadas conversas, brin-

cadeiras e espontâneas risadas. Todos estão felizes! 

 O banho termina e os três seguem viagem. 

 

JESUS – Pai, como vai ser daqui pra frente? 

  JOSÉ – Do jeito que é, eu continuarei sendo seu rabi e pai, você continuará cres-

cendo e se preparando para estar pronto. 

JESUS – E como vou saber que estou pronto? 

  JOSÉ – Deus haverá de te avisar. 

JESUS – E se eu nunca ficar pronto? 

MARIA – Você está duvidando de Deus? 

JESUS – Claro que não, mãe! 

MARIA – Então demonstre a confiança que o Senhor merece e coloque-se em Suas 

mãos. 

JESUS – A senhora tem toda razão. 

MARIA – Viva cada tempo a seu tempo e quando esse dia chegar, estarás pronto. 

  JOSÉ – Se a sua mãe disse... 

JESUS – Tá dito! 

 

 Os dois caem na risada. 

 

JESUS – Pai, a gente não poderia ficar mais essa noite aqui? 

  JOSÉ – O que você me diz, Maria? Não falta muito para chegarmos à estrada, po-

demos acampar por aqui, pescar um belo peixe e amanhã bem cedo parti-

mos! 

MARIA – Concordo. 

JESUS – Oba! 

  JOSÉ – (apontando para uma pequena clareira) Vamos ficar ali! 

 (para Jesus) Jesus! 
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JESUS – Sim, pai! 

  JOSÉ – Procure lenha para a fogueira, enquanto monto acampamento. 

JESUS – Certo, pai! 

  JOSÉ – Se a sorte for amiga, vamos pescar um belo peixe! 

 

 Maria faz ânsia de vômito. 

 

  JOSÉ – Você está bem, Maria? 

MARIA – Estou bem; só um pouco enjoada. 

  JOSÉ – Enjoada?! 

MARIA – Já passou. 

  JOSÉ – Tem certeza? 

MARIA – Deixa de ser bobo, José! 

 

 José monta acampamento. Jesus aos poucos vai trazendo lenha para a fo-

gueira. José convida Jesus. 

 

  JOSÉ – (caminhando em direção ao rio) Venha, Jesus, vamos buscar um delicioso 

peixe! 

 

 Maria faz nova ânsia. Os dois seguem em direção ao rio. 

 

 

 

                 F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                 HONESTIDADE 

 

 A volta para Nazaré foi rica em conversações, ensinamentos e histórias, mas 

foi às portas da cidade que um fato merece destaque. 

 Uma pequena patrulha de três guardas do império passa por José e sua família, 

conduzindo um homem preso, já em condições sub-humanas. Alguns metros à frente 

o homem cai desfalecido. 

 Um dos guardas, o oficial, desce do cavalo. Jesus corre em direção ao homem, 

Maria tenta impedi-lo, mas José lhe faz sinal de que o deixe. 

  

OFICIAL – Levanta, miserável! 

  JESUS – (chegando à cena, estende-lhe um pequeno cantil) Água, senhor? 

OFICIAL – Saia daqui, menino, esse verme não merece compaixão. 

  JESUS – A água não é para ele, é para o senhor! 

OFICIAL – (o oficial olha para Jesus por alguns instantes) Já vi que és um bom cida-

dão do império! (pega o cantil) Está fresca? 

  JESUS – Sim senhor! 

OFICIAL – Como se chama? 

  JESUS – Jesus. 

OFICIAL – Aqueles são seus pais? 

  JESUS – Sim senhor. 

OFICIAL – O que fazem aqui? 

  JESUS – Estamos voltando de Jerusalém. 

OFICIAL – Moram em Nazaré? 

  JESUS – Sim senhor. 

OFICIAL – Obrigado! (devolve o cantil) 

  JESUS – O que esse homem fez? 

OFICIAL – É um criminoso! 

  JESUS – Ele é perigoso? 

OFICIAL – Roubou do império. 

  JESUS – E qual vai ser a pena? 

OFICIAL – A morte! 

  JESUS – Isso se ele aguentar até lá! 
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OFICIAL – (para os outros guardas, dando risada) Ouviram isso? Esse garoto tem 

senso de humor! 

  JESUS – Se todos que roubam fossem levados à morte, o mundo estaria vazio! 

OFICIAL – (fica sério) O que você quer dizer com isso? 

  JESUS – Deus nosso Pai, senhor de todas as coisas... 

OFICIAL – O imperador é nosso senhor! 

  JESUS – Os imperadores morrem; Deus, não! 

OFICIAL – Cuidado com a língua, rapazinho! 

 

 Maria, angustiada, pede para José interceder, mas ele indica para ficarem fir-

mes e aguardarem. 

 

  JESUS – Quantas vezes roubamos o bem mais precioso que Deus nos concede? 

                 Falo do tempo, meu senhor!  

                 Quantas vezes roubamos a verdade! O amor! A paz! A vida! 

                 Se esse homem não chegar vivo a Jerusalém, o senhor estará roubando-

lhe o direito de ser julgado, e o que é pior, estará roubando o direito do 

homem que o acusa de roubo, de olhar nos seus olhos no instante da con-

denação, do suplício e da sua execução. 

                 O que quis dizer, meu senhor, é que sei que o senhor é um homem honesto, 

e por isso, vai fazer o que é certo. 

 

 O silêncio se faz ouvir... 

 

  JESUS – Se o senhor me permitir, posso dar água ao prisioneiro! 

OFICIAL – Faça. 

 

 Jesus ajoelha-se ao lado do homem e ajuda-o a beber. 

 

HOMEM – Deus te abençoe! 

  JESUS – A ti também, meu irmão! 

HOMEM – Eu nada roubei! 

  JESUS – É por isso que tens que te manter vivo até Jerusalém. Tendes fé e Deus 

será contigo. 

                 (para o oficial) Posso deixar o cantil com ele? 
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OFICIAL – Pode. 

 

 José se aproxima e abastece o cantil. 

 

OFICIAL – Tens ideia do risco que corres falando com um oficial do império, como 

falaste comigo? 

  JESUS – Homens honestos não têm medo da verdade! 

OFICIAL – Já vi muitos homens honestos morrerem pela verdade! 

  JESUS – Se for pela verdade, vale a pena deixar esta vida! 

OFICIAL – E tu, morreria pela verdade? 

  JESUS – Quando esse dia chegar, estarei pronto. 

OFICIAL – (com a voz embargada) Prometo que esse homem terá o seu julgamento. 

  JESUS – Se ele for condenado, terás a consciência em paz; se for absolvido, tam-

bém; te manterás honesto perante Deus! 

OFICIAL – Homens! Coloquem o homem sobre o cavalo. 

 

 Os homens não compreendem o que realmente aconteceu, mas cumprem as 

ordens do oficial. 

 

OFICIAL – Obrigado por me ajudares a me manter digno! 

   JESUS – Teu exemplo é o verdadeiro agradecimento. 

 

 O oficial monta em seu cavalo. 

 

OFICIAL – Vamos em frente, homens! 

 

 Os quatro seguem seu destino rumo a Jerusalém. José e sua família seguem 

para Nazaré. 

 

     JOSÉ – Posso perguntar uma coisa? 

   JESUS – O senhor quer saber se o homem é inocente? 

     JOSÉ – Isso! 

   JESUS – Isso só poderemos saber se formos a Jerusalém. O que o senhor acha? 

     JOSÉ – Acho melhor irmos pra casa. 

                 F I M 
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                                        Jesus, uma história de amor 

                                                      EVOLUÇÃO 

 

 

 Aquele era um dia de festa no templo; jovens de treze anos, já devidamente 

apresentados aos sacerdotes, teriam naquele encontro a oportunidade de falar sobre 

as escrituras, perante todos os presentes. Deveriam preparar o tema e teriam um 

tempo para discorrer sobre o mesmo, podendo, após a explanação, serem questiona-

dos pelos presentes.  

Aquele encontro não deveria ser uma competição, mas na verdade, era o mo-

mento de os rabis se envaidecerem de seus discípulos, o que tornava o evento num 

campo santo de batalhas, e silenciosamente disputarem a preferência para futuros 

pupilos. 

No caminho para o templo, José conversa com Jesus. 

 

  JOSÉ – Entendes o que vai acontecer hoje? 

JESUS – Sim senhor! 

  JOSÉ – Sabes que não tens que provar nada a ninguém! 

JESUS – Por que o senhor está tão nervoso? 

  JOSÉ – Eu não estou nervoso! 

JESUS – Então, o que o senhor teme? 

  JOSÉ – Existem muitos interesses por trás desses encontros! 

JESUS – Interesses que não dizem respeito ao meu Pai! 

  JOSÉ – É disso que estou falando! 

JESUS – E a quais interesses o senhor acha que devo defender? 

  JOSÉ – Aos de Deus em primeiro lugar! 

JESUS – Então não há do que se preocupar. 

  JOSÉ – Não quero que nada de mau te aconteça! 

JESUS – O senhor não tem esse poder, pai! Nenhum pai tem. Só quem pode deter-

minar o que vai acontecer ou não é Deus, o senhor sabe disso! 

  JOSÉ – Eu entendo, mas é difícil para os pais pensar que algo de ruim pode acon-

tecer aos seus filhos! 

JESUS – O senhor tem consciência de que fez o seu melhor para mim? 

  JOSÉ – Não sei se foi o melhor, mas fiz tudo o que estava ao meu alcance. 
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JESUS – Se o senhor fez o que tinha que ser feito, não tem por que temer. O temor 

só existe no coração daqueles que têm culpa, ou orgulho. 

  JOSÉ – Orgulho? 

JESUS – Sentem-se feridos, não pelo fracasso de seus filhos, mas por serem apon-

tados como os responsáveis por isso; o que incomoda é o que os outros irão 

dizer. 

  JOSÉ – Eu nunca havia pensado nisso! 

JESUS – Não se preocupe, pai, ainda não é chegado o meu tempo. Não direi nada 

que ofenda o orgulho dos sacerdotes, conheço a lei e sei o que vai ao cora-

ção daqueles que usam a casa de meu Pai como feira de negócios. 

  JOSÉ – Achas que sou orgulhoso? 

JESUS – Quem não é, pai? 

  JOSÉ – Agora estou me sentindo culpado! 

JESUS – Cuidado, pai, a culpa é um abismo sem fundo! 

  JOSÉ – E o medo? 

JESUS – Falta de fé! 

  JOSÉ – Nunca pensei que eu ainda tivesse tantos defeitos! 

JESUS – Vaidade! 

  JOSÉ – E como faço para me libertar de tudo isso? 

JESUS – Amando a Deus sobre todas as coisas... 

  JOSÉ – É o que diz a Torá! 

JESUS – Viu, pai, não vou dizer nada que não esteja nas escrituras! 

  JOSÉ – Parece tão simples, quando você fala. 

JESUS – Se fosse simples, pai, as pessoas fariam, e se fizessem, este mundo seria 

perfeito! 

  JOSÉ – Será que um dia vamos conseguir? 

JESUS – O senhor duvida? 

  JOSÉ – Confesso, que as vezes sim! 

JESUS – Evolução leva tempo, pai. Se Deus tivesse criado o homem perfeito, qual 

seria o seu merecimento? 

  JOSÉ – Mas do jeito que o mundo é, quando é que isso vai acontecer? 

JESUS – No tempo do homem, ou no tempo de Deus? 

  JOSÉ – No do homem. 

JESUS – Ainda vai levar um tempinho! 

  JOSÉ – E no de Deus? 
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JESUS – E Deus por acaso tá preocupado com tempo? 

  JOSÉ – E eu querendo ser seu rabi! 

JESUS – Só o senhor poderia me ensinar tudo o que aprendi. 

  JOSÉ – Pois digo que você já me superou faz muito tempo! 

JESUS – Falsa humildade também é defeito! 

  JOSÉ – Mais isso? 

JESUS – Tô brincando, pai! 

 

 José olha por instante para Jesus, entende a piada e começa a rir descontrai-

damente, Jesus também ri. 

 Os dois seguem para o templo. 

 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                  Jesus, uma história de amor 

                                     À ESPERA DE UM SINAL 

 

 

 O dia no templo transcorreu tranquilo. Cada jovem, um a um, assumia a pala-

vra, fazendo suas considerações e respondendo a questões propostas pelos sacer-

dotes. 

 Jesus era o próximo. Assumindo a palavra, discorreu sobre a revelação de um 

Deus único, de Abraão a Moisés. 

 Ao terminar sua tratativa, o sacerdote Ismael, antigo conhecido de Jesus e 

José, toma a frente nas considerações. 

 

ISMAEL – Fizeste uma excelente narrativa, irretocável, eu diria; por isso, quero te 

perguntar o que pensas sobre um Deus único? 

  JESUS – A Torá nos diz... 

ISMAEL – Todos nós sabemos o que diz a Torá, mas não foi isso que te perguntei... 

  JESUS – Quantos pais na carne pode um homem ter? 

 

 Os dois ganham a atenção de todos. 

 

ISMAEL – Seu rabi não te ensinou sobre as leis da criação? (sorri irônico) 

  JESUS – O senhor poderia responder a minha pergunta? 

ISMAEL – (sob os olhares de todos, Ismael fica sério) Apenas um. 

  JESUS – Se o que nasce da carne só pode ter um pai, por que o que nasce do 

espírito haveria de ter mais de um? 

ISMAEL – E quanto a mãe? 

 JESUS – Se Deus necessitasse de uma companheira para gerar a vida, já não seria 

mais único! 

ISMAEL – E o que te leva a pensar que não é assim? 

 JESUS – Se o senhor acredita na mensagem que os profetas nos trouxeram, não 

precisamos prosseguir com essa discussão; se o senhor não acredita, tam-

bém não precisamos prosseguir. 

 

 Ninguém fica indiferente, burburinho geral. Ismael volta à carga. Silêncio. 
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ISMAEL – Então nos diga: por que apenas o nosso povo foi o escolhido? 

  JESUS – A cada tempo, Deus envia para a Terra homens que têm a missão de trazer 

a Sua palavra. Muitos profetas, em diferentes civilizações, trouxeram a 

mensagem de que apenas um Pai era o Criador, mas somente um povo 

aceitou essa ideia, o povo Hebreu! 

                 Não fomos escolhidos, nos fizemos escolhidos! 

 

 Novo burburinho. 

 

ISMAEL – É nisso que acreditas? 

  JESUS – O senhor me pediu uma interpretação, foi o que fiz! Se estou errado, peço 

desculpas e me calo para ouvir o que o senhor tem a nos ensinar. 

 

 Silêncio. 

 

ISMAEL – Estou satisfeito. Mas gostaria de abordar mais um assunto; já que falaste 

nos profetas de Deus, o que tens a nos dizer sobre as profecias que falam 

sobre a vinda do Messias? 

 JESUS – O senhor quer que eu recite as profecias? 

ISMAEL – Acreditas que o Messias já é vivo entre nós? 

 

 José interfere. 

 

    JOSÉ – Que tipo de pergunta é essa? Eu solicito que a apresentação do meu dis-

cípulo seja encerrada. 

ISMAEL – Não vejo no que a minha pergunta o ofende! 

 

 O Sacerdote mais antigo interfere. 

 

SACERDOTE – Senhores! Este não é o momento para suas contendas pessoais! 

 

 Os dois, em silêncio, concordam com a cabeça. 

 

SACERDOTE – Vamos deixar que Jesus decida se quer responder a essa pergunta 

ou não. 
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   JESUS – Mestre Ismael, se eu lhe dissesse que o Messias é entre nós e O apon-

tasse, o senhor O reconheceria ou exigiria uma demonstração que compro-

vasse a sua autenticidade? 

ISMAEL – Como eu poderia reconhecê-Lo sem um sinal? 

  JESUS – Nesse caso, em verdade, para o senhor eu digo, que o Messias não é entre 

nós. 

    JOSÉ – Satisfeito, Ismael? 

SACERDOTE – Alguém mais tem algo a dizer? 

 

 Silêncio. 

 

SACERDOTE – As audiências estão encerradas. 

 

 Lentamente, todos começam a se dispersar. Ismael, ao passar por Jesus, faz 

uma última pergunta sussurrada. 

 

ISMAEL – Por que não te revelaste? 

  JESUS – Acreditarias em mim? 

 

 Todos saem. Ismael fica sozinho no templo, ajoelhado, à espera de um sinal. 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

                                                    FAMÍLIA 

 

 

 Naquele dia, Jesus fazia 14 anos. Como todos os anos, seus amigos de rua 

celebravam com ele, ganhavam seus presentes e depois iam embora, felizes! 

 

 

  JOSÉ – Por que nunca ficaste com nenhum dos teus presentes? 

JESUS – Já tenho mais do que preciso, pai! 

MARIA – Deve haver alguma coisa que possamos te dar! 

JESUS – Vocês me trouxeram a este mundo; que presente pode ser maior? 

                Além disso, tenho o amor dos dois, nenhum presente pode superar isso! 

  Não tenho o direito de pedir mais nada. 

MARIA – Se tu dizes que não tem direito, é porque no fundo existe algo que desejas; 

estou certa? 

JESUS – A senhora está sempre certa, mãe! 

MARIA – Então nos diga, o que queres? 

 

 Jesus faz um silêncio breve, mas que reflete no fundo dos corações de seus 

pais amados. 

 

JESUS – Se posso lhes pedir algo, gostaria que me acompanhassem a um certo lugar. 

MARIA – Seu pai pode ir contigo, eu preciso cuidar da casa. 

JESUS – Mas o que vou pedir necessita do consentimento dos dois! 

MARIA – O meu consentimento já tens. 

  JOSÉ – Vou pegar algum dinheiro. (sai) 

MARIA – Algo me diz que o presente não vai ser comprado! 

JESUS – Por que a senhora acha isso? 

MARIA – Porque meu coração de mãe bate como se quisesse me dizer algo! 

  JOSÉ – (volta) Pronto, já podemos ir. 

JESUS – Como eu disse: a senhora está sempre certa! (beija a mãe e parte com o 

pai) 
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 Ao longo do caminho, os dois seguem conversando. A certa altura da conversa 

e do caminho, José tenta sondar Jesus. 

 

 JOSÉ – E então, Jesus, ainda falta muito? 

JESUS – Já estamos quase lá. 

  JOSÉ – Pensei que fôssemos ao mercado! 

JESUS – O que posso querer do mercado, pai? 

  JOSÉ – Se não vamos ao mercado, que tipo de presente estamos indo comprar? 

JESUS – Os maiores presentes não podem ser comprados com dinheiro! 

  JOSÉ – Tens razão! 

 

 Os dois seguem em silêncio. 

 

JESUS – (aponta para uma casa paupérrima, não muito distante) Chegamos! 

  JOSÉ – O que tem naquela casa? 

JESUS – Abandono, dor e morte, mas também, amor, esperança e fé. 

  JOSÉ – Queres que ajudemos àqueles que moram lá? 

JESUS – Quero que teu coração responda a essa pergunta. 

  JOSÉ – Então vamos até lá! 

 

 Os dois se dirigem a casa. Quando chegam à porta da frente se deparam com 

um quadro que os comove profundamente. Sentadas à soleira, duas meninas, Ássia 

e Lídia, de mãos dadas e olhar perdido; atrás das duas, uma mulher, envolta em suave 

luz. Quando veem Jesus, abraçam-se a ele e começam a chorar. 

 

  JOSÉ – Você as conhece? 

JESUS – São Ássia e Lídia. 

  JOSÉ – (pergunta para a maior) Onde está sua mãe?  

 

A menina aponta para dentro da casa, José entra e volta alguns instantes de-

pois. 

 

  JOSÉ – Deixou este mundo há poucas horas! 

JESUS – (para o pai) Como podemos ajudar? 

  JOSÉ – Vamos encontrar algum parente e levá-las até eles. 
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 ÁSSIA – Nós não temos mais ninguém, senhor! Jesus é nosso único amigo! 

  JOSÉ – Era esse o presente que desejavas? 

JESUS – Sim. 

  JOSÉ – Sabes que não temos como acolher a todos os abandonados! 

JESUS – Se cada família fizesse o que o senhor está fazendo, não existiriam mais 

crianças abandonadas! 

  JOSÉ – Acreditas que um dia isso vai acontecer? 

JESUS – Quando o homem aprender a amar, sim! 

  JOSÉ – Então está decido! Leve as meninas pra casa, vou cuidar do sepultamento. 

JESUS – O que o senhor acha de as levarmos juntos? Depois voltamos aqui e cuida-

mos do restante. 

  JOSÉ – (para as meninas) O que vocês acham de ir com a gente? 

 ÁSSIA – Jesus vai ser nosso irmão? 

  JOSÉ – Isso mesmo. 

 ÁSSIA – Podemos dizer adeus pra mamãe? 

  JOSÉ – (emocionado) É claro! 

 

 As duas entram na casa. Lágrimas dos olhos de José lhe lavam o rosto. 

 

  JOSÉ – Tu és o aniversariante e eu é que sou presenteado! 

JESUS – O senhor não faz ideia de como estou feliz! (abraça o pai) 

 

 As meninas voltam. Jesus estende-lhes as mãos, cada uma segura em uma 

das mãos de Jesus. 

 

JESUS – Vamos conhecer nossa nova casa? 

ÁSSIA e LÍDIA – Vamos! 

JESUS – Vem, pai! 

  JOSÉ – Estou indo! 

 

 A mulher, ainda parada na porta, emocionada diz a Jesus. 

 

MULHER – Obrigada, Jesus! 
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 Jesus sorri, uma luz envolve a mulher que desaparece, apenas sob o olhar de 

Jesus.  

  

JESUS – Meninas, quero que conheçam o melhor pai do mundo... 

 

   

 

 

                 F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

                                              A REFORMA 

 

 

 Na carpintaria... 

 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Sim, pai! 

  JOSÉ – Andei pensando em ampliar nossa casa; o que achas? 

JESUS – Se esse é o seu desejo... 

  JOSÉ – Gostaria de fazer isso antes da chegada de seu irmão. 

JESUS – Como queira, pai! 

  JOSÉ – Então está decidido. Quero que você assuma a obra. 

JESUS – E o que o senhor quer que eu faça? 

  JOSÉ – Tudo! Serás o responsável por todo o trabalho. Irei apenas acompanhar. O 

que me diz? 

JESUS – Farei o meu melhor. 

  JOSÉ – Ótimo! Podes começar imediatamente. 

JESUS – Sim senhor! (sai em direção à porta) 

  JOSÉ – Aonde você vai? 

JESUS – Iniciar o trabalho. 

  JOSÉ – E o projeto? Não podes iniciar a obra sem um projeto! 

JESUS – É isso que vou fazer. 

  JOSÉ – Mas os materiais para fazer o projeto estão todos aqui! 

JESUS – Se vamos fazer uma reforma que vai mexer com a vida de todos que moram 

na casa, antes de fazer o projeto, quero ouvir o que cada um pensa a res-

peito. 

  JOSÉ – Isso não é necessário; pergunte o que quer saber e eu posso te dizer. 

JESUS – Não se preocupe, pai, o senhor também vai ser ouvido. 

  JOSÉ – Então, por que não começa por mim? 

JESUS – Porque o senhor vai ser o último! 

  JOSÉ – Mas eu sou o seu supervisor! 

JESUS – Está certo, pai; primeira pergunta: o senhor já falou com a mãe? 

  JOSÉ – É claro que sim! 

JESUS – E o que ela sugeriu? 
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  JOSÉ – Nada! 

JESUS – O senhor perguntou pra ela o que ela gostaria, ou apenas avisou que iria 

fazer uma reforma? 

  JOSÉ – Acho melhor eu ser o último! 

 

 Jesus sai e enquanto espera, José rascunha um projeto com suas ideias para 

a reforma. Algum tempo depois volta. 

 

  JOSÉ – Que bom que voltaste! Quero te mostrar algumas das minhas ideias! 

 

 José abre seu projeto sobre uma mesa e mostra para Jesus suas ideias. 

 

  JOSÉ – E então, o que me diz? 

JESUS – A casa vai ficar enorme! 

  JOSÉ – E confortável! 

JESUS – É um belo projeto, pai! 

  JOSÉ – Fico feliz que tenha gostado! Então está aprovado? 

JESUS – O senhor não gostaria de saber primeiro o que os outros disseram? 

  JOSÉ – Tens razão! A obra está sob o teu comando, por favor, prossiga. 

JESUS – Ássia e Lídia disseram que o quarto delas é o mais lindo do mundo, Tiago e 

José afirmam que não querem se separar e que o quarto tem lugar para o 

pequeno Judas e para nosso irmão que está para chegar, mãe Maria disse 

que não é o tamanho da casa que determina quantas pessoas cabem nela, 

mas sim o seu coração! 

  JOSÉ – E você, o que acha? 

JESUS – Podemos ampliar a casa e distanciarmos os corações, ou podemos perma-

necer próximos, abrindo espaço com aquilo que temos em excesso e cons-

truindo uma nova mesa. 

  JOSÉ – Por que uma mesa nova? 

JESUS – Porque será em torno dela que nos reuniremos para cada refeição, para as 

grandes conversações e para os momentos de oração. 

  JOSÉ – E o que você pretende fazer? 

JESUS – Como encarregado da obra, já lhe dei as opções; como dono da obra, é o 

senhor quem tem que dar a palavra final.  

  JOSÉ – Posso te ajudar na construção da mesa? 
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JESUS – O que o senhor acha de convidarmos Tiago e José para nos ajudar? 

  JOSÉ – Vai ser o primeiro trabalho deles na carpintaria! 

JESUS – Assim como foi o meu: uma mesa feita com muito amor! 

  JOSÉ – Esse é o segredo! 

JESUS – Segredo que temos que contar pro mundo! 

  JOSÉ – Um dia, o mundo todo há de saber! 

JESUS – E sabendo, há de amar! 

 

   

 

 

                 F I M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



134 
 

                                   Jesus, uma história de amor 

                                         EM NOME DE JESUS 

 

 

  Naquela manhã, José fora ao templo e levou consigo seu filho Tiago, mas a 

visita ao templo termina antes do previsto, pois o menino se envolve em uma briga, o 

que faz José retornar mais cedo. 

 Ao chegar em casa, Maria se assusta com o estado do filho, sujo e machucado. 

 

MARIA – O que foi que aconteceu, meu filho? 

TIAGO – Não foi nada, mãe! 

  JOSÉ – Responda o que sua mãe lhe perguntou. 

TIAGO – Eu briguei. 

MARIA – Mas por quê? 

TIAGO – Porque sim. 

  JOSÉ – Responda direito. 

 

 Nisso, a família já estava toda reunida. 

 

TIAGO – Eu não tive culpa. 

  JOSÉ – Não foi isso que sua mãe perguntou. 

TIAGO – Mas é verdade! Foi o Jamal quem começou! 

MARIA – O Jamal!? Onde é que você estava com a cabeça, Tiago, o Jamal é duas 

vezes o seu tamanho! 

TIAGO – Eu ia vencer! 

MARIA – Ia mesmo? Olha só pro seu estado! 

TIAGO – Deus estava comigo! 

MARIA – Ouviu isso, Jesus? 

JESUS – O homem, assim como Tiago, ainda não compreende a Deus, é apenas a 

visão de um menino. 

TIAGO – Eu lutei pela nossa honra! 

  JOSÉ – A honra, na maioria das vezes, nada mais é do que o orgulho disfarçado! 

JESUS – (olha para José) Posso falar com ele? 

  JOSÉ – Sim. 
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 Jesus se abaixa a altura de Tiago. 

 

JESUS – Pode falar, irmãozinho! Divide com tua família, que te ama. 

TIAGO – Ele ofendeu nossa família! 

JESUS – Como? 

TIAGO – Ele disse que a família de Davi não tinha fracos! 

JESUS – E a quem ele se referiu quando falou em “fracos”? 

TIAGO – A ti! 

 

 Tiago começa a chorar, Jesus o abraça e quando o menino se acalma volta a 

conversar. 

 

JESUS – Achas que eu sou fraco? 

TIAGO – É claro que não! 

JESUS – Então por que brigaste? 

TIAGO – Porque ele te ofendeu! 

JESUS – A ofensa só existe quando nós a aceitamos! 

TIAGO – Se eu não tivesse feito alguma coisa, eu seria um covarde! 

JESUS – Então brigaste para não ser um covarde? 

TIAGO – Isso mesmo! 

JESUS – Mas disseste que tinhas brigado para defender a minha honra! 

TIAGO – Eu não tô entendendo! 

JESUS – Sempre que brigamos em nome de alguém, na verdade, estamos brigando 

para defender os nossos próprios interesses. 

TIAGO – Mas eu fiz isso porque te amo! 

JESUS – Se realmente me amas, lembra de nunca erguer a voz ou a mão para nin-

guém em meu nome, porque não vim a este mundo para pregar o ódio, eu 

vim para pregar o amor! 

TIAGO – (abraça Jesus) Eu sinto muito, Jesus! 

JESUS – (abraçados) Sempre que o mundo te cobrar uma atitude de ódio, lembra 

deste abraço e de que nada é mais forte que o amor! 

TIAGO – Eu vou lembrar. 

 

 A família assiste a tudo comovida. 
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MARIA – Venha, Tiago, vamos cuidar de ti! 

 

 Maria sai com Tiago e os demais filhos a seguem. Jesus fica com José e depois 

de alguns instantes de silêncio, José, emocionado pergunta... 

 

  JOSÉ – Vai haver muito ódio em teu nome? 

JESUS – Vai. (silêncio) Mas também vai haver muito amor! 

    

 

   

 

 

                 F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                               O CONSERTO 

 

 

 Jesus chega na casa do Ferreiro, para consertar seu telhado. 

 

FERREIRO – Sê bem-vindo, Jesus! 

       JESUS – Obrigado, senhor! 

FERREIRO – Veio consertar o telhado? 

       JESUS – Sim senhor! 

FERREIRO – Sozinho? 

       JESUS – É um conserto simples! 

FERREIRO – Não é que eu ache que você não possa fazer sozinho... 

       JESUS – Não se preocupe, o senhor não me ofendeu. 

FERREIRO – Então vamos ao trabalho! 

 

 O homem vai para seu ofício. Ao som do tilintar do ferro sendo modelado pelo 

ferreiro, Jesus prepara as ferramentas. Instantes depois, atraído pelo vigoroso som 

vai até o homem para ver o trabalho que este realiza. 

 

FERREIRO – Precisa de alguma coisa, Jesus? 

       JESUS – Apenas fiquei curioso com o seu trabalho. 

FERREIRO – Já viu como se forja um ferro? 

       JESUS – Não senhor. 

FERREIRO – Chegue mais perto, que eu te mostro. 

 

 Jesus se aproxima. O homem retoma os movimentos com vigor e o estridente 

som volta a ecoar. 

 

FERREIRO – Está vendo esta barra? No que achas que ela vai se transformar? 

       JESUS – Em uma ferramenta? 

FERREIRO – Em uma espada! 

       JESUS – Uma ferramenta seria mais útil! 

FERREIRO – Também acho, mas não tive como recusar essa encomenda. 

       JESUS – Governar pela força, eis o argumento dos fracos!  
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FERREIRO – Pois eu lhe digo, meu jovem, a força é a única língua que o homem 

entende, e é só pela força que haveremos de acabar com esse império 

que nos escraviza. 

       JESUS – O ódio só pode gerar mais ódio!  

FERREIRO – Não fomos nós quem começamos tudo isso! 

       JESUS – Mas podemos pôr um fim! 

FERREIRO – De que jeito, senão pela espada? 

       JESUS – Pelo amor! 

FERREIRO – Você só pode estar de brincadeira! 

       JESUS – Se a espada aprisiona, o amor liberta! 

FERREIRO – Eu queria ver você dizer isso vendo sua família sendo dizimada por 

esses criminosos! 

       JESUS – Nunca seremos livres enquanto odiarmos! 

FERREIRO – É o ódio que nos mantém vivos! 

       JESUS – Guarda a tua espada, e vive! 

FERREIRO – Não tenhas receio, Jesus, não pretendo usar minha espada por en-

quanto. 

       JESUS – E a serviço de quem pretendes usá-la?  

FERREIRO – A serviço do Messias! Ele será o nosso comandante! 

       JESUS – E se o Messias vier para comandar uma revolução pelo amor?  

FERREIRO – Então esse não será o Messias, e ninguém irá segui-lo! 

       JESUS – E se eu fosse o Messias?  

FERREIRO – Você? Filho de um carpinteiro! Saia daqui, Jesus, e me deixe trabalhar. 

       JESUS – Sete eram os soldados que atacaram tua família.  

FERREIRO – (espantado) Como sabes disso? 

       JESUS – Sete foram os soldados atravessados pela tua lâmina. 

FERREIRO – (ainda mais espantado) Quem te disse isso? 

       JESUS – Não dormes nem te alimentas direito, não tens paz um só instante; dei-

xaste de ser a vítima para ser o algoz. 

FERREIRO – (com a voz embargada) Quem és tu? 

       JESUS – Sou apenas o filho do carpinteiro.  

FERREIRO – Então me dizes o que fazer? 

       JESUS – Ama! 

FERREIRO – Eu não consigo! 

       JESUS – Esquece a vingança e a paz será contigo! 
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FERREIRO – Ajuda-me, Jesus! 

 

 Abraça-se a Jesus e chora copiosamente até serenar. 

 

FERREIRO – Sinto-me leve! 

       JESUS – Teu coração libertou as amarras que te prendiam àqueles que chama-

vas de inimigos. 

FERREIRO – E o que acontece agora? 

       JESUS – Esqueça as armas, concentra-te em trabalhos úteis e converse com 

Deus, Ele vai te mostrar o caminho. 

FERREIRO – És de fato o Messias? 

       JESUS – Ainda sou apenas o filho do carpinteiro. 

FERREIRO – Sei que és mais do que isso! 

       JESUS – Então guarda somente para ti, pois ainda não é chegada a hora. 

FERREIRO – Eu entendo! 

       JESUS – Agora, se o senhor me der licença, devo voltar ao trabalho!  

FERREIRO – Posso ajudar? 

       JESUS – Se o senhor quiser!  

FERREIRO – Eu adoraria! 

       JESUS – Eu também! 

 

 

   

 

                 F I M 
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                                                          PEDRAS 

 

 

 Samuel e Josué eram amigos de Jesus. Naquela tarde fizeram uma visita ines-

perada e depois de algum tempo de conversa, Jesus vai direto ao ponto. 

 

   JESUS – E então, meus amigos, o que realmente os trouxe aqui hoje? 

SAMUEL – Temos um convite para te fazer! 

   JESUS – Podem falar! 

   JOSUÉ – Conhecemos um homem que descobriu uma jazida de pedras preciosas! 

SAMUEL – Uma jazida tão grande, que será capaz de nos tornar ricos! 

   JOSUÉ – Muito ricos! 

   JESUS – E por que vieram me contar? 

SAMUEL – Porque ele ainda tem mais um lugar na expedição. 

   JESUS – E quando ele vai partir? 

   JOSUÉ – Nesta noite! 

SAMUEL – Foi por isso que viemos! 

   JESUS – Quanto ele prometeu? 

   JOSUÉ – Receberemos três partes de tudo que encontrarmos. 

   JESUS – Por que não pediram partes iguais? 

SAMUEL – Ele já está sendo muito generoso! 

   JESUS – Se ele não precisasse de mãos fortes, não teria por que dividir! 

   JOSUÉ – Jesus tem razão, se ele pudesse fazer o trabalho sozinho não teria nos 

convidado; partes iguais é o justo! 

SAMUEL – E se ele não aceitar? E pior, se ele não nos quiser mais na expedição? 

   JESUS – Tenho certeza que vai aceitar. 

SAMUEL – Venha conosco, tome a frente da negociação! 

   JESUS – Voltem lá e digam ao mercador que se forem partes iguais vocês terão 

mais um na expedição. 

   JOSUÉ – Prepare suas coisas, Jesus, antes do fim do dia estaremos de volta. 

   JESUS – Estarei aqui. 

 

 Os dois partem animados com a ideia de ganhar mais e ainda levar mais um 

amigo para a grande aventura. 
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 No final da tarde os dois voltam sorridentes. 

 

SAMUEL – Foi como você disse... 

   JOSUÉ – Partes iguais, meu amigo! 

SAMUEL – Vamos ficar ricos! 

 

 Jesus fica sério, em silêncio, Samuel e Josué também. 

 

   JESUS – Um homem trazia consigo uma grande soma, o suficiente para que vivesse 

o resto de sua vida na opulência, mas uma forte tempestade fez com que 

se perdesse de sua caravana, passando a vagar pelo deserto, com muito 

dinheiro, mas poucas provisões. 

 Quando já estava perdendo as forças, encontra um viajante e lhe oferece 

uma pequena quantia para que o tirasse dali. 

   O viajante propõe que o homem lhe dê tudo o que tem. (silêncio) 

SAMUEL – O que o homem fez? 

   JESUS – O que vocês fariam? 

   JOSUÉ – Quais as chances de o homem sair sozinho do deserto? 

   JESUS – As mesmas de não sair. 

SAMUEL – Eu entregaria tudo. 

   JOSUÉ – Eu não. 

SAMUEL – Qual de nós sobreviveu? 

   JESUS – Nenhum dos dois. 

SAMUEL – Ele não achou o caminho, mas eu entreguei tudo! 

   JOSUÉ – O viajante mentiu! 

   JESUS – Quando encontrarem sua riqueza, terão provisões para atravessar o de-

serto? 

SAMUEL – Teremos que entregar tudo o que temos por água e comida; nos tornare-

mos escravos e estaremos mortos! 

   JOSUÉ – Se não entregarmos, também estaremos mortos! 

   JESUS – Não é o ouro que cega o homem, é a sua ganância. 

   JOSUÉ – E se o homem estiver falando a verdade? Veremos nossos amigos volta-

rem ricos, enquanto ainda seremos os pobres de Nazaré! 

   JESUS – Essa é uma escolha que cabe a cada um. 

SAMUEL – Eu vou! 



142 
 

   JOSUÉ – Boa sorte, meu amigo! 

 

 Samuel some ao longe. 

 

   JOSUÉ – O que vai acontecer com ele? 

   JESUS – A pergunta é: o que vai acontecer contigo? 

 

 

 

 

                 F I M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

                                        Jesus, uma história de amor 

                                                 ANTES DO TEMPO 

 

 

 Maria entra na oficina, já não contendo o choro. José a socorre; Jesus acom-

panha atento, mas sereno, o desenrolar da conversa. 

 

  JOSÉ – O que aconteceu, Maria? 

MARIA – Ássia desapareceu! (chora) 

  JOSÉ – Calma, ela deve estar por perto. 

MARIA – Já procurei por tudo! Temo que algo de mau possa ter acontecido! (chora) 

  JOSÉ – Jesus e eu vamos procurá-la. 

JESUS – Fica com a mãe, pai. Eu vou buscá-la. 

MARIA – Sabes onde ela está? 

JESUS – Buscando respostas. 

MARIA – Eu vou contigo! 

JESUS – É melhor que a senhora fique e dê testemunho de fé para os que estão na 

casa. 

MARIA – Eu tenho fé, só estou muito angustiada! 

JESUS – A senhora sofre por algo que ainda nem aconteceu! Isso é fé? Como vais 

explicar isso aos teus filhos? 

MARIA – Não tenho culpa se tenho um coração de mãe! 

JESUS – Acreditas mais no teu coração ou em Deus? 

MARIA – Em Deus! 

JESUS – Pois então aquieta teu coração, porque nada acontece sem que nosso Pai 

saiba e permita. 

MARIA – Então não posso sofrer? 

JESUS – Podes, porque sois humana, mas a consciência e a fé devem te tornar forte; 

esse é o testemunho hoje e ainda mais o será no amanhã. 

 

Maria respira fundo, enxuga as lágrimas e se põe firme. 

 

MARIA – Tens razão, Deus não erra e nunca nos desampara! 

JESUS – Fica em paz! (beija-lhe as mãos) Volto logo. 
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 José apenas concorda com a cabeça e volta para a casa com Maria. 

Jesus vai em busca de Ássia e pouco tempo depois a encontra sentada à beira 

da porta da antiga casa em que morava. Jesus senta ao seu lado. Após um longo 

silêncio, ela fala. 

 

 ÁSSIA – Se Deus fosse bom, não teria levado minha mãe! 

JESUS – Se Ele fosse mau, não teria te dado uma mãe como Maria! 

 ÁSSIA – Não quero viver sem minha mãe! 

JESUS – E tua irmã? 

 ÁSSIA – Já se afeiçoou à Maria; não precisa mais de mim! 

JESUS – Se fores por esse caminho, achas que vais encontrar tua mãe? 

 ÁSSIA – Se eu não a encontrar, sei que ela vai me achar! 

JESUS – Uma criança de cinco anos viajou com seus pais para Jerusalém. Era pás-

coa, havia mais de 100 mil pessoas na cidade. Naquela tarde, seus pais 

foram ao templo e deixaram a criança na estalagem em que estavam hos-

pedados, recomendando que ela os aguardasse. Sem noção de tempo, ela 

julgou que seus pais estavam demorando demais e, num impulso infantil, 

ganhou às ruas para encontrá-los. O que achas que pode ter acontecido? 

 

 Silêncio. 

 

JESUS – Qual foi o pedido de tua mãe? 

 ÁSSIA – Que eu cuidasse de Lídia... E confiasse em Deus! 

JESUS – Se deixares esta vida, não estarás fazendo nem uma coisa nem outra. 

 ÁSSIA – Pelo menos meu sofrimento vai ter um fim! 

JESUS – Foi o que a criança pensou, mas ao invés de encontrar seus pais, perdeu-

se em meio à multidão e desde então só acumulou dores e tristezas. 

 ÁSSIA – É isso que vai acontecer comigo? 

JESUS – Se fores antes do teu tempo, ficarás perdida em meio a uma multidão de 

sofredores e às infindáveis dores causadas por ti mesmo. 

 ÁSSIA – Estarei condenada para sempre? 

JESUS – Deus é amor, Ássia, jamais condenaria nenhum de nós ao sofrimento sem 

fim. 

 ÁSSIA – E como eu faço pra tirar essa dor do peito? 
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JESUS – Amando e permitindo-se ser amada! Se fizeres isso, tua mãe estará te es-

perando, quando for a hora de voltar pra casa! 

 

 Ássia, comovida, abraça-se a Jesus e chora. 

 

 ÁSSIA – Eu vou esperar! 

JESUS – Sábia decisão! 

 ÁSSIA – E o que digo a Maria? 

JESUS – A verdade. 

 ÁSSIA – A verdade? 

JESUS – Só ela pode libertar! 

 ÁSSIA – Então eu serei livre! 

 

 Jesus abraça Ássia e os dois se põem a caminhar de volta para casa. 

 

 

   

 

 

                 F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                                      FESTA 

 

 Levi, amigo de Jesus, tenta convencê-lo a lhe acompanhar em uma festa.  

 

JESUS – Por que exatamente fazes tanta questão da minha companhia? 

    LEVI – Porque somos amigos! 

JESUS – Boa resposta. 

    LEVI – Então você vai? 

JESUS – A resposta é boa, mas esconde uma verdade. 

 

 Após um breve silêncio, Levi volta ao diálogo. 

 

    LEVI – Meu pai disse que se fores comigo, poderei ir. 

JESUS – Agradeça ao seu pai pela confiança. 

    LEVI – Por favor, Jesus, vai ser divertido! 

JESUS – Depende do que você chama de diversão. 

    LEVI – É uma festa! 

JESUS – Nem sempre as festas são divertidas. 

    LEVI – Qual é, Jesus, você precisa aproveitar a vida! 

JESUS – Sinto muito, mas ainda tenho muito trabalho por fazer.  

    LEVI – A vida não é só trabalho! 

JESUS – Não posso adiar meus compromissos por causa de uma festa.  

    LEVI – Quem ouve você falar parece que a festa vai durar um mês! 

JESUS – Às vezes, uma noite é o suficiente para perdermos uma vida.  

    LEVI – Ninguém vai morrer por causa de uma noite! 

JESUS – Se adiar meus deveres apenas por diversão, o que vou dizer a meu Pai? 

    LEVI – Eu te ajudo! 

JESUS – Tem certeza?  

    LEVI – Diga o que quer que eu faça, quais são as tarefas; assim, você não deixará 

seus compromissos de lado e ainda poderá se divertir! O que me diz? 

JESUS – De acordo!  

    LEVI – Eu sabia que podia contar contigo! O que quer que eu faça? 

JESUS – Vamos começar pelo curral. 

    LEVI – Curral?! 
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JESUS – Não se preocupe, hoje não está muito sujo! 

    LEVI – Se a gente limpar o curral, como vamos à festa? 

JESUS – Depois tomamos um banho! 

    LEVI – E de que vai adiantar o banho, se vamos continuar fedendo a bosta? 

JESUS – Entendeu agora por que não gosto de ir a esse tipo de festa? 

    LEVI – O que uma coisa tem a ver com a outra? 

JESUS – Muitas festas são como um curral, Levi, não é possível entrar sem contami-

nar o corpo e o espírito. 

    LEVI – Quanta bobagem! É só uma festa! 

JESUS – Em festas como a que você quer ir, não existe inocência. 

    LEVI – Se cometermos algum excesso, depois vamos ao templo e fazemos uma 

oferta! 

JESUS – Limpar o corpo é fácil, mas o espírito exige um pouco mais! 

    LEVI – Não dá pra ir em uma festa fedendo a esterco! 

JESUS – Garanto a você que o cheiro de estrume é perfume perto de uma alma con-

taminada. 

    LEVI – E se a gente limpar o curral amanhã? Melhor ainda, eu limpo sozinho! 

JESUS – Sinto muito! 

    LEVI – Eu te pago! 

JESUS – Não posso te acompanhar por dinheiro. 

    LEVI – Pois então eu vou sozinho! 

JESUS – Vai mentir para o seu pai? 

    LEVI – Se for preciso, vou. 

JESUS – Minha oferta ainda está em pé. 

    LEVI – Não quero mais tua companhia, cuida da tua vida, que eu cuido da minha! 

 

 Levi dá as costas para Jesus e some ao longe. José, que estava observando a 

conversa se aproxima. 

 

  JOSÉ – O que vai acontecer com ele? 

JESUS – O mesmo que vai acontecer com tantos outros. 

  JOSÉ – Devo procurar o seu pai? 

JESUS – Dessa vez ele ainda não terá coragem. 

  JOSÉ – E na próxima? 

JESUS – Talvez o próprio pai o leve!  

                F I M 
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                                        UMA LUZ NO CAMINHO 

 

 

 Mestre Ismael, em seus últimos momentos pede para ter com Jesus. 

 

  JESUS – (atravessando a soleira da porta do quarto do Rabi Ismael) Com licença, 

Mestre! 

ISMAEL – Jesus?! 

  JESUS – Sim, Mestre! 

ISMAEL – Aproxima-te! 

 

 Jesus se põe ao lado da cama onde o mestre estava deitado. 

 

ISMAEL – Ajude-me a sentar. 

 

 Jesus ajuda-o. 

 

ISMAEL – Sabes por que te pedi que viesse? 

  JESUS – Sim. 

ISMAEL – Se és mesmo o Mestre a quem os profetas anunciaram, cura-me! 

  JESUS – Se eu te curar, vais acreditar em mim? 

ISMAEL – Com toda minha alma! 

  JESUS – E se eu for o Mestre e não te puder curar o corpo? 

ISMAEL – Terei me enganado a teu respeito, e não acreditarei nas tuas palavras! 

 JESUS – Se tu, que estás frente a frente comigo, exiges uma prova, o que dirão 

aqueles que apenas terão ouvido falar de mim? 

ISMAEL – Faze esse prodígio, e eu mesmo irei ao templo anunciar e santificar o teu 

nome! 

  JESUS – Por que me tentas, se sabes quem eu sou? 

ISMAEL – Então, és de fato o Messias? 

  JESUS – Foste o primeiro a me reconhecer. 

 

 Silêncio. 
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ISMAEL – Mas também fui o primeiro a te negar! 

  JESUS – Não estou aqui para te acusar, estou aqui para agradecer. 

ISMAEL – Agradecer-me pelo quê? 

  JESUS – Tu foste o responsável por José assumir integralmente minha educação. 

Como vês, cada um cumpriu o seu papel. 

ISMAEL – (profundamente emocionado) Perdoa-me, Jesus! Senti meu orgulho ferido 

ao ver o carpinteiro receber o mérito, tentei muitas vezes prejudicá-lo, hu-

milhei, persegui, caluniei e ele nunca revidou a nada. 

  JESUS – Entendes agora por que ele foi o escolhido? 

ISMAEL – Sinto tanta vergonha! 

  JESUS – Ainda tens dúvidas? 

ISMAEL – Sinto muito, Jesus, mas sabes que ainda preciso de uma prova final! 

  JESUS – Não posso te curar o corpo, mas posso te curar o espírito; o que me dizes? 

ISMAEL – Se és o Messias, por que não fazes os dois? 

  JESUS – Porque o corpo não mais te pertence. 

 

 Ismael vira a cabeça e vê seu corpo sobre a cama, dá um salto para o chão, 

caindo aos pés de Jesus, que se abaixa para continuar a conversa. 

 

ISMAEL – Eu estou morto? 

  JESUS – Teu corpo está, e essa lei, nem eu posso quebrar. 

ISMAEL – (aos prantos) Mestre! 

 

 Jesus o aconchega ao peito. 

 

  JESUS – Estou contigo, meu irmão! 

ISMAEL – Perdoa-me! 

  JESUS – Se Deus não te condena, como eu poderia? 

ISMAEL – Fui um tolo! 

  JESUS – A questão não é reconhecer o erro, a questão é não o repetir! 

ISMAEL – Prometo... 

  JESUS – Não prometas, meu amigo, apenas faça. 

ISMAEL – E o que devo fazer? 

  JESUS – Deves aprender a amar! 

ISMAEL – Como farei isso? 
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  JESUS – Amando como eu te amo! 

 

 Jesus abraça Ismael, que desabando em pranto é aconchegado no colo do 

Messias. Ismael, envolvido pelo magnetismo de Jesus, acalma-se, e antes de entrar 

em sono profundo ainda troca as últimas palavras com o Mestre. 

   

ISMAEL – Sabes que esperam um Messias guerreiro! 

  JESUS – O mundo não precisa de outras guerras, o mundo precisa de amor! 

ISMAEL – Eles vão te matar! 

  JESUS – Eu sei, mas até lá, terei tempo de deixar uma luz no caminho, para que 

saibam por onde seguir, para encontrar a Deus. 

ISMAEL – Deus seja contigo, Jesus! 

  JESUS – Contigo também, Mestre! 

 

 Ismael adormece e Jesus o entrega aos braços de uma falange luminosa. 

 

   

 

 

                 F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                                  CASAMENTO 

  

 Tadeu acertava os últimos detalhes para a encomenda que fazia a José: uma 

cama para servir de presente às bodas de seu filho. 

 

TADEU – Estamos acertados, José? 

   JOSÉ – Perfeitamente. 

TADEU – E você, Jesus, já tem alguma bela moça em vista? 

   JOSÉ – Jesus ainda é jovem. 

TADEU – Jovem? Jesus já é um homem! 

   JOSÉ – Ele só tem 15 anos. 

TADEU – Como eu disse, já é um homem! 

JESUS – Com quantos anos o senhor casou? 

TADEU – Com 16! 

JESUS – Então ainda tenho pelo menos um ano! 

TADEU – Ouviu, José? O menino já não é mais menino! 

  JOSÉ – Cada coisa a seu tempo, meu amigo! Primeiro vamos dar conta da sua en-

comenda, garanto que vai ser uma cama linda! 

TADEU – Faça o seu melhor, meu amigo! 

  JOSÉ – Pode ter certeza disso. Aviso assim que estiver pronta. 

TADEU – Estarei esperando! Até breve! 

  JOSÉ – Até breve! 

 

 Tadeu vai embora. José não toca no assunto com Jesus, mas o silêncio fala 

mais que mil palavras e é o jovem quem quebra o gelo. 

 

JESUS – O senhor quer falar? 

  JOSÉ – Quero, mas talvez não deva. 

JESUS – O senhor é meu pai, meu Rabi, meu amigo, por que não falar? 

  JOSÉ – Melhor não! 

JESUS – (após breve pausa) O senhor quer saber se penso em casar? 

  JOSÉ – Pensa? 

JESUS – O casamento na carne é a prova de que o homem dá os primeiros passos 

para a evolução moral, mas ainda falta muito para que a união seja de amor. 
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  JOSÉ – Mas eu amo sua mãe! 

JESUS – E é por isso que a sua relação está adiante do que um contrato nupcial 

impõe, existe o respeito e a igualdade entre vocês, que só aqueles que 

amam podem ter. 

  JOSÉ – Não sei se entendi! 

JESUS – Enquanto as mulheres forem subjugadas, menosprezadas e violentadas de 

todas as formas, estaremos longe do amor. 

  JOSÉ – Achas que um dia, homens e mulheres terão direitos iguais? 

JESUS – Um dia, homens e mulheres caminharão lado a lado. 

  JOSÉ – Do jeito que as coisas são, eu diria que vai demorar muito! 

JESUS – Leve o tempo que levar, um dia viveremos assim. 

  JOSÉ – Como podes ter tanta certeza? 

JESUS – Porque sei que esse é o destino da humanidade! 

  JOSÉ – O amor? 

JESUS – Que vai levar o homem à perfeição! Porque assim quer o nosso Pai! 

  JOSÉ – E quanto a minha pergunta? 

JESUS – Minha missão não é com a carne, é com o espírito! 

  JOSÉ – Então não vais casar? 

JESUS – A humanidade é o meu casamento, pai! 

  JOSÉ – E se a humanidade não te amar como tu a amas? 

JESUS – Amarei por nós dois até que ela esteja pronta para me conhecer, me aceitar 

e me amar, não como homem, mas como irmão. 

  JOSÉ – E os filhos? 

JESUS – Quando chegarmos a esse ponto, as dores do parto não serão mais neces-

sárias. 

  JOSÉ – Viveremos no céu? 

JESUS – (com a docilidade e o amor de quem responde a uma criança) Sim, pai, 

viveremos no céu. 

  JOSÉ – E seremos finalmente felizes! 

 

 José com os olhos marejados, como a vislumbrar esse futuro, entra em pro-

fundo silêncio de contemplação. Jesus aguarda até que seu pai esteja pronto para 

voltar ao trabalho.  

                      F I M 
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                                       Jesus, uma história de amor 

                                                      A CAMA 

 

 

   Jesus entrega a cama que fora encomendada para o noivo, que deveria montá-

la para a noite de núpcias. O noivo aflito pede ajuda para Jesus. 

 

NOIVO – Por favor, Jesus, será que poderias me ajudar? 

JESUS – Sabes que deves montar a cama com tuas mãos! 

NOIVO – Eu sei, mas não faço a menor ideia de por onde começar! 

JESUS – Tenho certeza de que te sairás bem. 

NOIVO – Eu te pago quanto pedires! 

JESUS – Isso não seria honesto. 

NOIVO – Não quis ofendê-lo. 

JESUS – Não ofendeu. 

NOIVO – E se eu te pedir para ficar comigo como orientador? 

JESUS – Apenas como orientador? 

NOIVO – Isso mesmo! 

JESUS – Não posso ser teu orientador. 

NOIVO – Diga quanto queres? 

JESUS – Nem tudo na vida é dinheiro! 

NOIVO – Então fica, como meu amigo! 

JESUS – Como teu amigo, eu fico! 

NOIVO – Obrigado, Jesus! 

JESUS – Enquanto carregas tudo para dentro, vou dar água para meu outro amigo. 

NOIVO – Que amigo? 

JESUS – O jumento. 

NOIVO – O burro? 

JESUS – Cada um tem o amigo que merece. 

NOIVO – O que tu queres dizer com isso? 

JESUS – Que sou grato por ele ter me aceitado como amigo. 

NOIVO – Tu estás me comparando ao burro? 

JESUS – Eu te ofendi? 

NOIVO – Ofendeu! 

JESUS – O burro nunca reclamou por eu chamá-lo de amigo! 
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NOIVO – O burro é só um animal ignorante, Jesus, não pensa, não sente, só serve 

pra fazer força, é um bicho estúpido! 

JESUS – Tens razão, trouxe tua cama até aqui, mas nunca vai conseguir montá-la, é 

um inútil! 

 

 O jovem noivo fica estático, só o seu pensamento se movimenta e, de repente, 

solta um longa e contagiante gargalhada; Jesus ri junto com ele. 

 

NOIVO – Te espero lá dentro. 

 

 Já no quarto. 

 

JESUS – É um belo quarto! 

NOIVO – Fiz com minhas próprias mãos. 

JESUS – Como deve ser. 

NOIVO – Duvidas? 

JESUS – Se estás me dizendo, por que eu duvidaria? 

NOIVO – Posso ver em teu rosto. 

JESUS – Se me dizes que fez, eu acredito. 

NOIVO – E se eu estivesse mentindo? 

JESUS – Essa mentira seria um fardo que terias que carregar contigo; a mim, nada 

pesaria. 

NOIVO – (tentando montar uma peça da cama) Não consigo encaixar! 

JESUS – Tente virar a peça. 

NOIVO – (ele vira) Deu certo! E agora? 

JESUS – Faça o mesmo em todos os lados. 

NOIVO – Deves estar pensando, como eu posso ter feito este quarto com minhas 

mãos, se não consigo montar nem uma cama!  

JESUS – Com a cama estás indo bem; deves ter tido um bom orientador ou amigo! 

NOIVO – Terminei! 

JESUS – Ficou ótimo! 

NOIVO – E agora? 

JESUS – Deves montar o lastro, os sarrafos grossos servem de travessa e os mais 

finos irão por cima no sentido contrário. 

NOIVO – Assim? 
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JESUS – Isso. 

 

 Depois de alguns instantes de silêncio... 

 

JESUS – Sabes por que o homem deve construir o quarto que vai abrigar a sua es-

posa? 

NOIVO – Para mostrar o quanto será capaz de fazer por ela. 

JESUS – Não é a edificação que vai mostrar o quanto se é capaz de cuidar e amar o 

outro, são as nossas atitudes que demonstram isso. 

NOIVO – Se um homem não é capaz de construir seu próprio quarto, não é capaz de 

mais nada! 

JESUS – Quantos homens constroem suntuosas acomodações, que mais tarde ser-

vem de cárcere e de cenário de mentiras e humilhações. Se queres digni-

dade no teu casamento, faz isso sem mentiras, com respeito, dê para ela o 

que gostarias de receber; mas dá sem esperar nada em troca, porque o amor 

nada cobra. 

NOIVO – Terminei! 

JESUS – Ficou perfeita! 

NOIVO – E se ela me achar um fraco? 

JESUS – Um homem que vive com a mentira é um forte ou um tirano? Não há força 

maior que a verdade! 

NOIVO – Vou lembrar disso. 

JESUS – Lembrar não será o suficiente, meu amigo, será preciso vivenciar. 

NOIVO – Espero que possamos ser amigos! 

JESUS – Se você não se ofender! 

NOIVO – Vou sentir a mesma alegria que o burro! 

 

 Jesus o abraça sorrindo. 

 

JESUS – Cuide bem dela, meu amigo. 

NOIVO – Eu prometo! 

 

  

 

                 F I M 
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                                     Jesus, uma história de amor 

                                                BOA VONTADE 

 

 Naquela noite, uma grande tempestade deixou muitas casas em péssimas con-

dições, muitos telhados arruinados e muito a se fazer. 

 Felizmente a casa de José nada sofreu e quando o dia começava a despontar, 

José entra porta adentro, cenho fechado, Maria e Jesus o aguardavam. 

 

MARIA – (preocupada) Como foi? 

  JOSÉ – Nossa plantação ficou devastada. 

MARIA – E os animais? 

  JOSÉ – Perdemos a metade. 

MARIA – Pelo menos nossa casa nada sofreu!  

  JOSÉ – Deus teve piedade de nós. 

MARIA – Não há de ser nada, começaremos uma nova plantação e voltaremos a mul-

tiplicar os animais! 

  JOSÉ – Não estou preocupado com isso, Maria. 

MARIA – Então o que te aflige? 

  JOSÉ – O que pode ter acontecido com aqueles que não tiveram a mesma graça 

que nós. 

 

 Silêncio. 

 

  JOSÉ – Vai haver muito trabalho! 

MARIA – E no que estás pensando? 

  JOSÉ – Será justo cobrar por isso? 

MARIA – É o teu trabalho! 

  JOSÉ – E a dor que estão sentindo? 

MARIA – Será amenizada por um trabalho bem feito e por um preço justo! 

  JOSÉ – E aqueles que não puderem pagar? 

MARIA – Farás de graça! 

  JOSÉ – E de quem será a prioridade? 

 

 Nisso, começam a chegar algumas pessoas à porta da casa de José. 
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HOMEM 1 – José, minha casa está arruinada, preciso dos seus serviços! 

HOMEM 2 – (que chega praticamente junto com o 1º.) Pago-lhe o dobro pelo serviço! 

HOMEM 3 – (ofegante) Pago três vezes mais do que pedires! 

 

 Os três começam a discutir entre si. 

 

       JOSÉ – Tenham calma, senhores! 

HOMEM 1 – Eu cheguei primeiro! 

HOMEM 2 – Eu pagarei mais! 

HOMEM 3 – Eu pagarei ainda mais! 

       JOSÉ – O que me dizem de uns ajudarmos os outros? Vamos todos, primeiro à 

casa de um, depois do outro e assim por diante! 

HOMEM 1 – Não estamos aqui mendigando ajuda! 

HOMEM 2 – Diga o seu preço carpinteiro! 

       JOSÉ – 20 moedas de ouro. 

HOMEM 2 – Está louco! (dá as costas) 

HOMEM 1 – Ganancioso! (também dá as costas) 

HOMEM 3 – (sentindo-se vitorioso) Eu pago! 

 

 Os outros dois que já estavam saindo, pararam para ver o desenrolar da cena. 

 

       JOSÉ – O pagamento é adiantado. 

HOMEM 3 – Não tem problema. 20 moedas de ouro. 

       JOSÉ – 20 para mim e mais 20 para meu filho que irá trabalhar comigo. 

HOMEM 3 – Ficou louco, homem? Não tenho todo esse dinheiro! 

 

 Os outros dois dão risada e seguem seus caminhos. 

 

       JOSÉ – Minha oferta continua em pé. 

HOMEM 3 – Que oferta? 

       JOSÉ – Vamos a tua casa, consertamos o que for preciso e depois segues co-

nosco ajudando a consertar outras casas. 

HOMEM 3 – E quanto isso vai me custar? 

       JOSÉ – Apenas a boa vontade. 

HOMEM 3 – Não tenho tempo pra isso! (vira as costas e vai embora) 
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JESUS – As ferramentas estão prontas, pai! 

  JOSÉ – Será que encontraremos homens de boa vontade? 

JESUS – Eles virão! 

 

 Nisso, chega um homem à porta. 

 

HOMEM – Senhor, não tenho dinheiro que possa lhe pagar o serviço, mas se me 

ajudares a consertar o telhado que abriga minha humilde família, traba-

lharei com o senhor até que diga que minha dívida está paga. 

    JOSÉ – Nós aceitamos! 

HOMEM – Aceitam? 

    JOSÉ – Nos ajude com as ferramentas. 

HOMEM – Deus seja convosco! 

  

 José se despede de Maria. 

 

  JOSÉ – Voltaremos tarde. 

MARIA – Eu sei, e fico muito feliz por isso. Vão com Deus! 

  JOSÉ – Sempre! 

 

   

 

 

                 F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                                  DIGNIDADE 

 

 Depois de muitas casas consertadas, dores aplacadas e histórias para serem 

contadas, todos estavam felizes por terem feito o bem, mas ainda faltava uma casa, 

que os homens fizeram de conta não notar. 

 

HOMEM – Amigos, já podemos voltar para nossas casas, nossa missão foi cumprida! 

 

 Todos vibram entusiasmados. 

 

  JESUS – Senhores, ainda falta uma casa. 

HOMEM – Estás enganado, Jesus, não falta nenhuma. 

  JESUS – A casa de Edna. 

 

 Um profundo silêncio se faz ouvir até que um dos homens se manifesta em tom 

muito discreto. 

 

HOMEM 1 – Não podemos ir a essa casa. 

     JESUS – E por que não? 

HOMEM 2 – Porque ela não é digna! 

     JESUS – E o que a torna indigna? 

HOMEM 2 – (malicioso) Você não sabe? 

     JESUS – Me diga o senhor. 

HOMEM 2 – (irritado para esconder o constrangimento) Você a conhece pelo nome e 

quer nos dizer que não sabe que ela é uma prostituta? 

     JESUS – E o que isso tem a ver com o conserto da sua casa? 

HOMEM 3 – O que diriam nossas mulheres se soubessem que fomos consertar a 

casa de uma mundana? 

     JESUS – Sabeis o que torna uma mulher prostituta? 

 

 Silêncio. 

 

     JESUS – Eu lhes digo: o dinheiro dos homens que compram seu corpo. 
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HOMEM 1 – O que você sabe sobre esses assuntos, Jesus? Garanto que ainda nem 

conhece mulher! 

 

 Os homens se divertem. 

 

HOMEM 1 – Além dos mais, se compramos seus corpos é porque elas o vendem! 

 

 Todos concordam. 

 

     JESUS – E isso torna o homem mais digno? 

 

 Novo silêncio. 

 

     JESUS – A questão não é se a pessoa tem o direito de vender seu corpo, a questão 

é se temos o direito de comprá-lo! Nós somos a questão, e não o outro. 

HOMEM 2 – Infelizmente, Jesus, este é o mundo em que vivemos! 

     JESUS – O mundo é o que fazemos dele! 

HOMEM 1 – Somos muito gratos por tudo o que você e seu pai fizeram por todos nós, 

mas não podemos ir contigo. 

     JESUS – Nós é que agradecemos! 

 

 Os homens se dispersam lentamente. José chega ao local e nota que algo 

aconteceu. 

 

       JOSÉ – O que houve, Jesus? 

     JESUS – Os homens não quiseram consertar uma última casa. 

       JOSÉ – A casa de quem? 

     JESUS – De Edna. 

       JOSÉ – Hipócritas! (para Jesus) Vamos. 

     JESUS – Para onde? 

       JOSÉ – Não temos uma casa para consertar? 

   

 Jesus se ilumina sorrindo e segue ao lado do pai. 

 Pouco tempo depois chegam à casa de Edna. Jesus bate à porta e ouve a voz 

que vem de dentro da casa. 
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  EDNA – Não estou atendendo hoje! Volte outra hora. 

JESUS – Não estamos aqui pelos teus serviços. 

  EDNA – Então o que querem? 

JESUS – Se a senhora nos permitir, queremos ajudar no conserto da casa. 

  EDNA – Não tenho dinheiro para pagar. 

JESUS – Nada estamos cobrando. 

 

 Alguns instantes de silêncio e a porta se abre. À soleira, uma mulher cansada, 

ferida e muito abatida. 

 

JESUS – Não estamos aqui pelo teu dinheiro, ou pelo teu corpo, estamos aqui pelo 

teu espírito e pela tua casa. 

  EDNA – (emocionada) Quem sois? 

  JOSÉ – Eu sou José, o carpinteiro. 

JESUS – Eu sou Jesus! 

 

 Edna começa a chorar. 

 

JESUS – Podemos entrar? 

  EDNA – Sabeis quem eu sou? 

JESUS – És uma irmã que precisa de ajuda! 

  EDNA – Sou uma prostituta! 

JESUS – Como disse, és uma irmã que precisa de ajuda. 

 

 Edna chora copiosamente. 

 

  JOSÉ – Vou cuidar da casa. 

JESUS – Obrigado, pai! 

 

 

 

                 F I M 
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                                     Jesus, uma história de amor 

                                                A COBRANÇA 

 

  JOSÉ – Jesus! 

JESUS – Sim, pai! 

  JOSÉ – Agora que tens 16 anos, já podes assumir funções de um homem... 

JESUS – O que o senhor quer que eu faça? 

  JOSÉ – Uma cobrança.  

JESUS – Se é o que o senhor deseja... 

  JOSÉ – Já me acompanhou muitas vezes, você sabe como fazer. 

JESUS – Acredito que sim. 

  JOSÉ – Seja firme. Não deixe que lhe contem uma história qualquer a pretexto de 

não pagar. Receberam o serviço, é justo que paguem. 

JESUS – É justo. 

  JOSÉ – Lembras de Jessé? 

JESUS – É claro! 

  JOSÉ – É a ele que deves cobrar. 

JESUS – E de quanto é a dívida? 

  JOSÉ – 3 dinheiros. 

JESUS – Farei o melhor que puder. 

  JOSÉ – Sei disso, meu filho!  

JESUS – E se ele não puder ou não quiser pagar? 

  JOSÉ – Tens permissão para encaminhar o caso como achares melhor, afinal, já és 

um homem! 

JESUS – Vou agora mesmo. 

  JOSÉ – Vá em paz, meu filho! 

 

 Jesus se põe a caminho e algum tempo depois chega à casa de Jessé.  

   

JESSÉ – Jesus! Sê bem-vindo a minha casa! 

JESUS – Que a paz seja contigo, Jessé! 

JESSÉ – Contigo também, Jesus! Mas que bons ventos o trazem aqui? 

JESUS – Vim em nome de meu pai. 

JESSÉ – Como está o amigo José? 

JESUS – Está bem. 
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JESSÉ – E o que posso fazer por ti? 

JESUS – Vim buscar a soma devida pelo serviço feito em tua casa. 

JESSÉ – Direto como seu pai, eu gosto disso em um homem! Aliás, com quantos anos 

estás agora, Jesus? 

JESUS – 16. 

JESSÉ – Entendo porque seu pai lhe enviou, já és um homem! Mas infelizmente não 

tenho boas notícias... 

JESUS – Queres dizer que não podes pagar? 

JESSÉ – Não posso pagar hoje, mas isso não quer dizer que não pagarei; seu pai me 

conhece... 

JESUS – Há quanto tempo tens essa dívida? 

JESSÉ – Não muito! 

JESUS – Sabes o tempo tão bem quanto àquele que te beneficiou com o serviço. 

JESSÉ – É que as coisas não andam bem... Quem sabe na próxima semana... 

JESUS – Se o senhor tivesse que contratar um homem para realizar tarefas diversas, 

quanto pagaria por dia? 

JESSÉ – Eu não entendo a sua pergunta! 

JESUS – Um dinheiro por dia? 

JESSÉ – Por um dinheiro ele teria que trabalhar no mínimo 10 dias! 

JESUS – E a comida? 

JESSÉ – O que vai comer não é problema meu, já estou pagando! 

JESUS – Negócio fechado! 

JESSÉ – De que negócio você está falando? 

JESUS – Vou pagar o dobro, o teu pai só terá que trabalhar 15 dias e vai ter duas 

refeições por dia. 

JESSÉ – (rindo) Jesus, você é muito engraçado! 

JESUS – Eu não estou brincando, senhor! 

JESSÉ – Agora saia da minha casa. 

 

 Nisso, um ancião, que acompanhava a cena a certa distância, entra na con-

versa. 

 

ANCIÃO – Não! 

  JESSÉ – Não se envolva nisso, pai! 

ANCIÃO – Já estou envolvido, meu filho! 
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  JESSÉ – Eu resolvo isso pai. 

ANCIÃO – Quando o jovem me requisitou para trabalhar pela sua dívida, eu passei a 

fazer parte dessa situação. 

  JESSÉ – Eu não vou permitir... 

ANCIÃO – Silêncio! Ainda sou teu pai! E ainda sou um homem de honra. Irei com 

Jesus em nome da tua dívida. 

  JESSÉ – Não é necessário, eu vou buscar o dinheiro. 

  JESUS – Sinto muito, Jessé, mas o negócio está feito. 

  JESSÉ – Eu te dou cinco dinheiros! 

  JESUS – Teu pai vai comigo. 

  JESSÉ – Eu não vou permitir! 

  JESUS – Podemos levar o caso ao conselho! 

  JESSÉ – Então me leve no lugar dele, meu pai é um homem velho, doente... 

  JESUS – Teu pai é mais forte do que imaginas. 

ANCIÃO – (para o filho) Nos vemos em 15 dias. 

  JESSÉ – Pai! Jesus! 

 

 Jesus e o Ancião saem caminhando lado a lado. 

 

ANCIÃO – Pela primeira vez deixei de concordar com os erros do meu filho! 

  JESUS – É preciso ter moral para dizer não a um filho. 

ANCIÃO – Achas que estou fazendo a coisa certa? 

  JESUS – Que tipo de exemplo queres dar? 

ANCIÃO – Eu amo meu filho! 

  JESUS – E para onde teu amor vai levá-lo? 

ANCIÃO – Eu só quero o melhor para ele! 

  JESUS – Se quiseres voltar, estás livre da dívida, senão, segue-me. 

 

 Jesus diz isso e se põe a caminhar. 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                    A VIDENTE 

 

 Não muito distante do mercado, Jesus encontra uma senhora, que o interpela 

gentilmente. 

 

SENHORA – Meu jovem, por favor! 

      JESUS – No que posso ajudar a senhora? 

SENHORA – O mercado fica longe? 

      JESUS – Não muito. 

SENHORA – Eu estou na direção certa? 

      JESUS – Está. 

SENHORA – Obrigada! 

 

 Jesus vendo a senhora bastante carregada oferece ajuda. 

 

      JESUS – A senhora gostaria de uma ajuda? 

SENHORA – É muita gentileza sua! 

      JESUS – Deixe que eu carrego isso! 

SENHORA – Não terei como pagar pelo seu serviço. 

      JESUS – Não considere um serviço, considere uma ajuda. 

SENHORA – Se você está pensando em me roubar, não possuo nada de valor! 

      JESUS – Não sou um ladrão, senhora; meu nome é Jesus! 

SENHORA – Nesse caso, vou aceitar sua ajuda. 

      JESUS – E para onde exatamente a senhora quer ir? 

SENHORA – Ao mercado. 

      JESUS – Conhece alguém lá? 

SENHORA – Vou trabalhar. 

      JESUS – A senhora é vendedora? 

SENHORA – Mais ou menos. 

      JESUS – Eu sou carpinteiro. 

 

 A mulher para, olha fixamente para Jesus e diz: 

 

SENHORA – Um carpinteiro que em breve se tornará um pescador! 
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      JESUS – Como a senhora sabe? 

SENHORA – Sou vidente! 

      JESUS – Então é isso o que a senhora vende? 

SENHORA – É isso mesmo; mas para você vou fazer de graça. 

      JESUS – Fazer o quê? 

SENHORA – Vou te ajudar com o futuro! 

 

 Toma as mãos de Jesus e como em transe fala: 

 

SENHORA – Vejo um grupo de pescadores, tu estás entre eles, mas são eles que te 

ouvem; vejo redes lançadas, tua pescaria será farta, as redes estão 

cheias... Mas não são peixes, são homens! 

 

 Ela solta-lhe as mãos. 

 

SENHORA – Quem és tu? 

      JESUS – Sou Jesus de Nazaré! 

 

 Agora é Jesus quem toma as mãos da senhora, que, não apenas enxerga os 

espíritos que a acompanham, como também conhece a história de cada um e sua 

ligação de passado com eles, caindo de joelhos em pranto. 

 

      JESUS – Usa teu dom para ajudar ao próximo, sem nada cobrar e encontrarás a 

paz e a felicidade que tanto desejas. 

SENHORA – Mas é a única forma que tenho para sobreviver! 

      JESUS – Achas que Deus te concedeu esse dom apenas para alimentar teu 

corpo? Pois eu te digo, usa-o em favor de teus irmãos e terás alimentada 

a alma! 

SENHORA – De que forma? 

      JESUS – Esclarecendo, consolando e libertando aqueles que deixam esta vida e 

os que nela permanecem; dando de graça o que de graça recebeste e, 

acima de tudo, confiando em Deus. 

SENHORA – Mostra-me! 

      JESUS – (dirigindo-se aos Espíritos) Irmãos, hoje é o dia em que o amor triunfa 

sobre todas as dores, hoje é o dia de um novo começo... 
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ESPÍRITO – Ela nos deve! 

     JESUS – Quem deve a quem? 

 

 Os Espíritos relembram suas trajetórias passadas e percebem-se envolvidos 

em uma teia de dor e sofrimento, ora como vítimas, ora como algozes, e tomados por 

grande emoção dizem: 

 

ESPÍRITOS – Perdoa-nos, Jesus!  

        JESUS – Se Deus não os condena, como eu o poderia fazer? 

 

 Nisso, uma luz brilhante envolve e leva os espíritos enternecidos, mas um deles 

resiste. 

 

ESPÍRITO – Não vou a lugar nenhum antes de ter aquilo que me é devido. 

     JESUS – Pois eu te digo, junto a ela não mais ficarás. 

 

 Nova luz, e o Espírito é levado. 

 

SENHORA – Para onde eles foram? 

      JESUS – Estão sob os cuidados do Pai! 

SENHORA – Sinto-me em paz! 

      JESUS – Pois então, mantenha-te em paz, levando a paz a outros corações. 

SENHORA – Eu serei capaz? 

      JESUS – Se quiseres, farás isso e muito mais! 

SENHORA – E se eu não quiser, perderei meu dom? 

      JESUS – O dom é teu, faze dele o que achares que deves fazer! 

SENHORA – Preciso pensar. 

      JESUS – Vou contigo até o mercado. 

SENHORA – Agora falta pouco, não precisa se incomodar, você já me ajudou bas-

tante. 

      JESUS – Tem certeza de que não quer que eu vá junto? 

SENHORA – Agradeço, mas daqui vou sozinha. 
 

 A senhora segue sua direção, enquanto Jesus acompanhando a cena, deixa 

uma lágrima correr-lhe pela face.                  

     F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                                  TRABALHO 

 

 Ao avistar Eliziel, o mendigo, um velho conhecido, Jesus abre um largo sorriso 

e os braços. 

 

 JESUS – Eliziel, meu amigo! 

ELIZIEL – Jesus?! Como você cresceu! (abraça Jesus) 

 JESUS – Por onde tem andado, homem? 

ELIZIEL – Por aí, sabe como é a vida de um pedinte! 

 JESUS – Todos somos pedintes perante Deus, Eliziel! 

ELIZIEL – Mas eu, além de pedinte, sou também um miserável! 

 JESUS – Você é o único que pode se colocar nessa condição. 

ELIZIEL – Você continua o mesmo, Jesus! 

 JESUS – E você, Eliziel, se tivesse a oportunidade, hoje, de ganhar um pedaço de 

terra fértil para plantar, material para construir uma boa casa, sementes e 

ferramentas, o que faria? 

ELIZIEL – Sou um homem doente, não teria forças para tanto. 

 JESUS – E se eu dissesse que posso ajudar? 

ELIZIEL – Eu poderia vender tudo, isso me daria uma vida confortável! 

 JESUS – E quando o dinheiro acabar? 

ELIZIEL – Volto a pedir! 

 JESUS – E se essa fosse a condição para entrar na casa de nosso Pai? 

ELIZIEL – Deus? 

 JESUS – Isso. 

ELIZIEL – Que condição? 

 JESUS – Trabalhar.  

ELIZIEL – Não acredito que alguém tenha que trabalhar depois desta vida! 

 JESUS – Deus quer ver seus filhos produzindo, sendo úteis, crescendo! 

ELIZIEL – Já não chega todo o sofrimento desta vida e Deus ainda quer que a gente 

trabalhe depois de morto? 

 JESUS – A morte não é o fim, Eliziel! 

ELIZIEL – E como você pode saber? 

 JESUS – Você é a prova disso! 

ELIZIEL – Do que você está falando? 
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 JESUS – (retira de um pequeno bornal) Pegue este pão! 

ELIZIEL – Eu sabia que você me ajudaria, não como há muitos dias! 

 

 Eliziel tenta pegar o pão, mas não consegue. 

 

ELIZIEL – (olha assustado para Jesus) Por que não consigo pegar o pão? 

 JESUS – Por que as pessoas não te ouvem? Por que não lembras dos últimos dias? 

Por que estás descalço? 

ELIZIEL – As minhas sandálias! As sandálias que me deste, me roubaram! 

 JESUS – Lembras de como aconteceu? 

ELIZIEL – Eu havia bebido um pouco, na verdade eu bebi bastante... Alguém tentou 

tirar as minhas sandálias... Eu lutei... Ele me bateu na cabeça, com força... 

Eu caí... Eu morri? 

 JESUS – Só o teu corpo, Eliziel! 

ELIZIEL – E agora, Jesus? Vou ter que trabalhar? 

 JESUS – Não queres uma vida melhor? 

ELIZIEL – Quero apenas a minha vida! 

 JESUS – De mendicância? 

ELIZIEL – É o que sei fazer! 

 JESUS – Sempre é tempo de aprender! 

ELIZIEL – E se eu não quiser? 

 JESUS – Segues o teu caminho, e se precisares, sabes onde me encontrar. 

ELIZIEL – Vou encontrar o desgraçado que roubou minhas sandálias e depois vou 

encontrar alguém que possa me dar o que tu não podes! 

 JESUS – O que é da matéria, fica na matéria! 

ELIZIEL – Isso é o que nós vamos ver! Adeus, Jesus! 

 JESUS – Até breve, Eliziel! 

 

 Eliziel desaparece ao longe. José se aproxima de Jesus. 

 

  JOSÉ – Com quem falavas? 

JESUS – Com Eliziel. 

  JOSÉ – O mendigo? 

JESUS – Ele mesmo. 

  JOSÉ – Conseguiste encaminhá-lo? 
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JESUS – Ainda não. 

  JOSÉ – Não te preocupa, ele sabe onde te encontrar. 

JESUS – E eu vou estar esperando. 

  JOSÉ – Por quanto tempo? 

JESUS – O tempo que for necessário. 

 

 

 

                 F I M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

                                      Jesus, uma história de amor 

                                                   O TESOURO 

 

 Jesus voltava de uma rápida viagem de trabalho, quando, após desviar-se um 

pouco do caminho, encontra uma gruta, para a sua frente e, como se escutasse algo, 

depois de alguns instantes, entra. No fundo da gruta, Jesus encontra um homem as-

sustado.  

   

HOMEM – Quem está aí? 

  JESUS – Jesus! 

HOMEM – Vá embora, Jesus! 

  JESUS – Tenha calma, estou aqui para te ajudar! 

HOMEM – Quem disse que preciso de ajuda? 

  JESUS – Por que não conversamos fora desta gruta? 

HOMEM – Achas que sou tolo? Queres que eu saia para roubar o meu tesouro! 

  JESUS – Não estou interessado no teu tesouro, estou preocupado contigo! 

HOMEM – Comigo? Você nem me conhece! 

  JESUS – Tenho água e comida que posso dividir! 

HOMEM – Se eu quiser água e comida, posso comprar! Agora vá embora, se não 

quiser que eu te atravesse com a minha espada! 

  JESUS – Tens ideia de há quanto tempo estás aqui? 

HOMEM – Não importa! 

  JESUS – És prisioneiro do ouro que nem te pertence. 

HOMEM – Quem te disse que ele não me pertence? 

  JESUS – Ganhaste ele trabalhando? 

HOMEM – Ganhei. 

  JESUS – Então por que te escondes como um ladrão? 

HOMEM – Porque eu ouvi meus filhos tramando para me matar e ficar com tudo o que 

era meu! 

  JESUS – E por que não lhes entregou tudo e seguiu tua vida?  

HOMEM – Não terão nada do que é meu! 

  JESUS – Já tomaram o que tens de mais precioso e não te destes conta disso. 

HOMEM – Nada é mais importante que a riqueza de um homem! 

  JESUS – Nem mesmo a tua vida? 

HOMEM – Prefiro a morte, a ter que entregar uma única moeda àqueles miseráveis! 
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  JESUS – Então tua escolha já está feita? 

HOMEM – Não existe escolha, porque não existe opção. 

  JESUS – Eu posso te dar uma opção? 

HOMEM – Vá embora! 

  JESUS – Levanta, homem! Tua perna já não é mais ferida! 

 

 Silêncio. O homem se aproxima de Jesus. 

 

HOMEM – Como sabias da minha perna? 

  JESUS – Um anjo me contou. 

HOMEM – E como a curaste? 

  JESUS – A pergunta não é como e sim, por quê? 

HOMEM – Por quê? 

  JESUS – Para que tenhas uma opção. 

HOMEM – Ajuda-me a tirar minha fortuna desse buraco e te darei a metade! 

  JESUS – Não vim aqui pela tua fortuna, estou aqui por ti. 

HOMEM – E qual é a opção? 

  JESUS – Segue-me e viverás! 

HOMEM – Eu te agradeço, Jesus, mas não vou sair daqui sem meu dinheiro! 

  JESUS – Se mudares de ideia, ficarei em frente à gruta durante o tempo de uma 

refeição, depois seguirei meu caminho. 

HOMEM – E quem me garante que não vais contar a ninguém que estou aqui? 

  JESUS – Tens a minha palavra. 

HOMEM – Eu acredito em ti. 

 

 Jesus volta-se em direção a saída. Em frente a gruta, Jesus faz uma refeição, 

arruma suas coisas e parte. 

 Ao cair da noite, três homens entram sorrateiramente na gruta, eram os filhos 

do Homem. 

 

 

 

                 F I M 
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                                     Jesus, uma história de amor 

                                                ENFERMIDADE 

 

  

   José, ao erguer um fardo, que tantas vezes já o fizera, perde as forças; Jesus, 

próximo, o socorre. 

 

JESUS – Deixa que eu faço isso, pai! 

  JOSÉ – Não foi nada, meu filho, eu apenas me desequilibrei. 

JESUS – O senhor não quer falar sobre isso? 

  JOSÉ – Falar sobre o que, meu filho? 

JESUS – Sobre as suas dúvidas. 

  JOSÉ – Tenho receio de partir e deixar Maria com todas as responsabilidades, sem 

terminar de criar a família. 

JESUS – Eu estarei aqui, pai! 

  JOSÉ – Por quanto tempo? 

JESUS – O suficiente para que ninguém sofra o desamparo. 

  JOSÉ – Tens ideia de quanto tempo ainda tenho? 

JESUS – Essa é uma resposta que só o Criador pode dar. 

  JOSÉ – E tu não falas com Ele? 

JESUS – Achas que devo perguntar isso ao Senhor? 

  JOSÉ – Melhor não O incomodarmos com isso. 

JESUS – O tempo que resta a cada um de nós nesta Terra, não é o mais importante, 

o que importa é o que vamos fazer com esse tempo! 

  JOSÉ – E o que achas que devo fazer? 

JESUS – Deves persistir até o último sopro na tua melhora íntima, porque se assim o 

fizeres, todos a tua volta serão beneficiados. 

  JOSÉ – E se eu fraquejar? 

JESUS – Recorre ao Pai! 

  JOSÉ – Tenho me esforçado para não preocupar Maria! 

JESUS – Achas que ela não percebe? 

  JOSÉ – Ela te falou alguma coisa? 

JESUS – Achas que ela falaria? 

  JOSÉ – Se ela percebeu, deve estar sofrendo! 

JESUS – A fé de Maria é maior do que sua dor! 
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  JOSÉ – E por que ela não me disse nada? 

JESUS – Ela só está respeitando o seu tempo, pai! Se alguém tem que dizer algo... 

  JOSÉ – Esse alguém sou eu. 

JESUS – Se o senhor quiser, posso lhe auxiliar com a enfermidade! 

  JOSÉ – Não vieste para curar corpos, vieste para curar almas! 

JESUS – Mas a cura do corpo também é lícita! 

  JOSÉ – Para os que não creem, ela será muito importante, mas para os que sabem 

que a boa nova é verdadeira, a vontade de Deus é o que importa. 

JESUS – Negar a ajuda não seria orgulho? 

  JOSÉ – Não estou negando, meu filho, estou me colocando nas mãos do Pai. 

JESUS – Eu posso te ajudar, pai! 

  JOSÉ – É esse o mestre que o mundo vai conhecer? Um messias que implora para 

que o deixe ajudar aos necessitados? Se não suportas a minha dor, como 

vais aguentar a dor do mundo? Não és tu quem deve curar as pessoas, as 

pessoas devem ser curadas pela própria fé, só assim tua mensagem vai 

chegar aos corações. Se queres me ajudar, ora comigo! 

JESUS – De todo meu coração! 

 

 José faz uma prece. 

 

  JOSÉ – Senhor! Damos graças a vós, por tudo o que tens nos concedido; sabeis o 

que vai ao nosso espírito e ao nosso corpo, por isso, Senhor, nada pedimos, 

e aqui estamos, para humildemente nos colocarmos em vossas mãos, para 

que seja feita a vossa única e exclusiva vontade. Que assim seja! 

 Vou falar com tua mãe. 

 

 Jesus permanece em silêncio. 

 

 

                 F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                   PERGUNTAS 

 

 José sentado ao lado de Jesus, admirando o pôr do sol. 

 

  JOSÉ – Lembra do nosso primeiro pôr do sol? 

JESUS – Como se fosse hoje! 

  JOSÉ – E do alvorecer? 

JESUS – Como poderia esquecer! 

  JOSÉ – Seus olhinhos curiosos, se encheram de luz e de alegria! 

JESUS – O senhor me mostrou e me ensinou coisas que só o amor é capaz de mostrar 

e de ensinar. 

  JOSÉ – Nunca vou cansar de agradecer a Deus por ter me permitido tamanho privi-

légio. 

JESUS – Eu também agradeço todos os dias pela família que o Senhor me concedeu. 

  JOSÉ – Depois que eu deixar este mundo, voltaremos a nos ver? 

JESUS – Eu prometo! 

  JOSÉ – E como é a vida depois da morte? 

JESUS – Para o homem de bem, a morte é o retorno de volta ao lar depois de uma 

longa viagem, é a definitiva comprovação da infinita bondade de Deus, é o 

reencontro com quem realmente somos, é a consciência da grandeza e amor 

do Pai. 

  JOSÉ – E a saudade? 

JESUS – Existe nos dois planos! 

  JOSÉ – E a dor? 

JESUS – O senhor lembra da dor do nascimento? 

  JOSÉ – Não. 

JESUS – É a mesma coisa. 

  JOSÉ – Então, morrer não dói? 

JESUS – A dor que o senhor compreende é a da carne, e essa, só a carne pertence. 

Uma vez livre da matéria, as dores da matéria já não lhe dirão mais respeito. 

  JOSÉ – Mas então existe dor? 

JESUS – Fora do físico a dor é moral! A culpa, o remorso, a vingança, o ódio, a ava-

reza, a cupidez e tantos outros defeitos da alma serão os responsáveis pelas 

dores que vamos sentir. Fora do corpo tudo é pensamento. 
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  JOSÉ – Eu não entendo! 

JESUS – Quando o senhor voltar, vai lembrar, aos poucos, de tudo o que já sabe, 

mas que por enquanto está esquecido. 

  JOSÉ – E por que esquecemos, não seria mais fácil se lembrássemos? 

JESUS – Se o senhor lembrasse que um dos seus irmãos lhe traiu, roubou sua for-

tuna, sua família e o matou, como o senhor iria conviver com ele? 

  JOSÉ – Tens razão, estou fazendo perguntas infantis! 

JESUS – Nenhuma pergunta é infantil, quando é feita com a intenção de aprender. 

 

 Silêncio. 

 

  JOSÉ – Eu tenho medo, Jesus! E por ter medo, sinto vergonha. 

JESUS – Vergonha de ter medo? 

  JOSÉ – Vergonha por ter segurado o Messias em meus braços, por ter caminhado 

ao seu lado durante esses anos, por ter aprendido tanto e ainda assim ter 

medo. 

JESUS – Quando esse momento chegar, não estarás sozinho. 

  JOSÉ – E como faço para me livrar desse sentimento. 

JESUS – Esta noite, quando o sono te libertar do pesado corpo, eu serei contigo. 

  JOSÉ – Isso é possível? 

JESUS – O que achas que acontece com o espírito quando o corpo dorme? 

  JOSÉ – Ele fica livre? 

JESUS – E uma vez livre, pode ir onde quiser! 

  JOSÉ – Então preciso me preparar para o sono! 

JESUS – Tenha calma, pai, o sol acabou de se pôr, ainda temos muito a fazer até a 

hora de dormir. 

  JOSÉ – Mal posso esperar! 

JESUS – Eu também. 

 

 José levanta e vai em direção à casa. 

 

  JOSÉ – MARIA, o jantar está pronto? 

 

 Jesus, contemplando o entrar da noite, sorri. 

 

F I M 
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                                    Jesus, uma história de amor 

                                             ESTOU PRONTO 

 

 Naquela manhã, Jesus estava na oficina, trabalhando em uma encomenda, 

quando recebe a visita de Ássia e Lídia. Lídia, a menor, carrega um embrulho. 

 

 ÁSSIA – Com licença, irmão! 

JESUS – Que surpresa agradável! No que posso ajudar? 

  LÍDIA – Queremos te dar um presente. 

JESUS – Um presente? 

 ÁSSIA – Pelos seus 17 anos. 

  LÍDIA – Feliz aniversário! (oferece o embrulho) 

ÁSSIA – Fomos nós quem fizemos! 

JESUS – É mesmo? 

 

 Jesus abre o embrulho e dentro dele está um pão. Em silêncio, Jesus contem-

pla o pão, comovido. 

 

   LÍDIA – Não gostou, irmãozinho? 

JESUS – É o presente mais significativo que já ganhei! 

   LÍDIA – Significativo? 

JESUS – (sorri) Importante. 

 ÁSSIA – Não temos como agradecer tudo o que fazes por nós. 

  LÍDIA – Nós te amamos, Jesus! 

 

 Lídia e Ássia abraçam Jesus, que se emociona com o gesto. 

 

JESUS – E o que me dizem de repartirmos este pão com toda família? 

 ÁSSIA – Acho que seria muito bom! 

  LÍDIA – Eu também! 

JESUS – Então me ajudem a preparar uma bonita mesa. 

 

   Os três seguem para a casa e preparam uma bonita mesa. Reúnem a família e 

Jesus prepara a divisão do pão. 
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JESUS – Amada família, dividir a mesa e a vida com vocês tem sido um presente 

diário, que a bondade do Pai tem nos concedido. Em especial, agradeço a 

Deus por terem me aceitado e por tudo o que têm feito por mim. 

 (toma o pão às mãos)  Este pão, que hoje partilhamos, representa mais que 

o alimento do corpo, representa o amor de Deus para com nossa família, 

que uma vez unida pelos laços desse amor, se torna capaz de dividir, e divi-

dindo soma, e somando, multiplica, e multiplicando estende seu amor a ou-

tros corações, até que um dia sejamos todos uma única família. 

 (Jesus parte o pão com as mãos e o distribui) Agradece antes de o levares 

a boca, dai graças enquanto o mastigares, contempla a todos que estão 

nesta mesa e te alegra pela presença de cada um. Não esqueçamos deste 

momento, porque ele deve ser celebrado como verdadeiro significado da 

vida. 

 

 A refeição corre alegre. Pela primeira vez Jesus passava seu aniversário uni-

camente com sua família. Aos poucos todos foram saindo até restar apenas José e 

Jesus. 

 

JESUS – Sei o que queres perguntar... 

  JOSÉ – E sabes a resposta? 

JESUS – Em verdade te digo, o espírito não morre, e é assim que permaneceremos 

juntos. 

  JOSÉ – Então este é nosso último aniversário juntos? 

JESUS – Se essa for a vontade do Pai! 

  JOSÉ – Se essa for a vontade de Deus, em verdade te digo, estou pronto! 

JESUS – Sei que estás, porque o que sai da tua boca é o que hoje trazes no coração. 

  JOSÉ – Não tenho mais medo, Mestre! 

JESUS – Serei sempre grato! 

  JOSÉ – Eu te amo, filho! 

JESUS – Eu te amo, pai! 

 

 Aquele foi o último aniversário de José com Jesus nesse plano, mas apenas 

nesse plano. 

 

                 F I M 
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                                   Jesus, uma história de amor 

                                                 A LIMPEZA 

 

 

MARIA – Por que não curaste teu pai? 

JESUS – Todo homem que caminha sobre a Terra tem seu tempo. O tempo de José 

havia chegado. 

MARIA – Mas se quisesses poderias tê-lo feito? 

JESUS – Não estou aqui para satisfazer a minha vontade. 

MARIA – Então essa foi a vontade de Deus? 

JESUS – Mãe, não deixe que tua dor te cegue a fé. 

MARIA – O que sabes sobre a minha dor? 

JESUS – Tende cuidado com as palavras que saem da tua boca, já que em teu pen-

samento elas já foram ditas. 

MARIA – Não sei como poderei continuar! 

JESUS – Vais desistir? 

MARIA – Eu tenho direito de sofrer! 

JESUS – Mas não tens direito de fazer sofrer àqueles que estão contigo. 

MARIA – Falar é fácil! 

JESUS – Sabes que José é vivo; sabes que depois desta vida, terás com ele nova-

mente, então o que te fazes realmente sofrer? 

MARIA – Tenho medo de não conseguir sem ele! 

JESUS – Se colocarmos a vontade de Deus acima de qualquer dúvida, não teremos 

medo, seremos testemunho vivo da confiança e certeza que temos no Pai, 

seremos inspiração para todos que estão conosco. 

MARIA – E se o fardo for muito pesado? 

JESUS – Achas que o Pai daria mais do que podemos carregar? 

MARIA – Não me sinto digna de tamanha responsabilidade. 

JESUS – Tens razão, não és digna! Deus errou! 

 

 Maria ouve aquelas palavras e as recebe como um choque, trazendo-a de volta 

à realidade. 

 

MARIA – Se Ele não errou, o que está acontecendo comigo? 

JESUS – Olha pra tua casa, mãe! 
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 Naquele instante Maria consegue enxergar com os olhos do espírito. 

 

JESUS – O que vês? 

MARIA – Nossa casa está envolvida por uma nuvem escura! 

JESUS – Entra. 

MARIA – A casa está suja, fétida, vermes, larvas, insetos por toda parte, pessoas em 

desespero, maltrapilhas, sofrendo... O que está acontecendo? 

JESUS – Quando colocaste em dúvida a bondade e justiça de Deus, abriste as portas 

da tua casa para espíritos sofredores, que pensam e sentem aquilo que a 

senhora está pensando e sentindo. As dores e a revolta deles, agora são 

suas e as suas, são deles. 

MARIA – Eu fiz isso com a minha casa!? 

JESUS – Com a tua casa, contigo mesma e com tua família. 

MARIA – Meu Deus! 

JESUS – Sentir a partida de alguém que amamos é justo. 

MARIA – (de joelhos) Me perdoa, Senhor! 

JESUS – Ele já te perdoou. 

MARIA – E o que eu devo fazer? 

JESUS – O que se faz quando a casa está suja? 

MARIA – Uma bela limpeza! 

JESUS – Alegra tua casa com a oração, ela fará a limpeza do ambiente e alentará teu 

coração e daqueles que lá se encontram; envia bons pensamentos a José e 

ele os receberá com alegria; agradece a Deus e pede-Lhe força e coragem 

para prosseguir tua jornada enquanto Ele assim o desejar; sê o exemplo que 

muitos hão de seguir e Deus será contigo! 

MARIA – Não vou mais esquecer dessa lição. (beija Jesus) E não se atrase para o 

jantar. (sai em direção à casa) 

JESUS – Eu prometo! 

   

 

 

                 F I M 
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                                               O DISCÍPULO 

 

 Jesus recebe a visita de um pretenso discípulo na arte da carpintaria. 

 

        JESUS – E no que exatamente tens interesse? 

DISCÍPULO – Quero aprender a fazer cruzes! 

        JESUS – Pretendes trabalhar com esse ofício? 

DISCÍPULO – Estive em Jerusalém recentemente e conversei com um carpinteiro que 

me falou do grande número de crucificações que o império vem fa-

zendo, é trabalho garantido! 

        JESUS – E por que ele mesmo não te ensinou? 

DISCÍPULO – Porque eu não tive condições de pagar o que ele me pediu. 

        JESUS – Posso te ensinar a fazer muitas coisas úteis. 

DISCÍPULO – Não quero passar o resto de meus dias aqui, quero viver em Jerusalém, 

mas para isso preciso de um ofício para me estabelecer. 

        JESUS – Tenho certeza de que um bom carpinteiro se estabeleceria muito bem 

na cidade. 

DISCÍPULO – E em quanto tempo eu posso me tornar um bom carpinteiro? 

        JESUS – Em três ou quatro anos. 

DISCÍPULO – E para aprender a fazer cruzes? 

        JESUS – Uma semana. 

DISCÍPULO – Entende por que me interesso pelas cruzes? 

        JESUS – Já viste um homem morrer na cruz? 

DISCÍPULO – Só quem morre na cruz são os criminosos! 

        JESUS – Criminosos ou não, são homens! 

DISCÍPULO – Se foram parar na cruz é porque devem! E depois, eu apenas vou mon-

tar a cruz, não sou eu quem vai crucificá-los! 

        JESUS – Um homem condenado à crucificação é despojado de suas vestes, fla-

gelado, depois, pregado à cruz, tem uma morte lenta e dolorosa, pois 

é o peso do seu corpo que o impede de respirar; roubando-lhe aos 

poucos o sopro da vida. 

DISCÍPULO – Nesse caso, vamos cuidar pra nenhum de nós dois ir parar em uma! 

        JESUS – Não posso te ajudar. 

DISCÍPULO – E por que não? 
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        JESUS – Porque não podes pagar o meu preço.  

DISCÍPULO – Por favor, Jesus, diga quanto queres, o que quer que eu faça! 

 

 Depois de um longo silêncio. 

 

        JESUS – Quero que fiques comigo um mês. 

DISCÍPULO – Fechado. 

        JESUS – Trabalharás comigo as três primeiras semanas sem contestar o serviço; 

na quarta semana te ensinarei a fazer uma cruz.  

DISCÍPULO – E quanto terei que pagar? 

        JESUS – Somente o justo. 

DISCÍPULO – O que é justo para ti pode não ser para mim! 

        JESUS – Nisso estamos de acordo. 

DISCÍPULO – E qual será o preço? 

        JESUS – Acertaremos ao final da terceira semana. 

DISCÍPULO – E se eu não concordar? 

        JESUS – Te pagarei um dinheiro por semana trabalhada. 

DISCÍPULO – É justo. 

        JESUS – Começaremos amanhã com o nascer do sol. 

DISCÍPULO – Estarei aqui. 

 

 Os dois se despedem e Jesus fica observando o discípulo, feliz, seguir pela 

estrada. Maria, que discretamente observou toda a cena, se aproxima. 

 

       MARIA – Como pode alguém ficar feliz com um ofício como esse? 

       JESUS – Cada um tem o seu papel na história do mundo. 

       MARIA – Espero que eu nunca precise assistir a uma barbárie como essa! 

       JESUS – E se Deus quiser que assistas? 

 

 Silêncio. 

 

       MARIA – Que a vontade de Deus seja feita! 

 

 Maria se retira com os olhos úmidos e o coração apertado, mas entregue a 

vontade de Deus como sempre o fizera. Jesus vê o discípulo desparecer no horizonte. 
                       

          F I M 
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                                                       EMPATIA 

 

 Na primeira semana que passaram juntos, Jesus e Calebe, o aprendiz de car-

pinteiro, se dedicaram à caridade. Jesus visitou muitos desvalidos, limpou feridas, ali-

mentou corpos e almas, falou do amor de Deus e da fé e confiança que todos deveriam 

manter no Pai.  

Calebe foi tocado profundamente em muitos momentos. Vivenciou a dor, o de-

samparo e o sofrimentos de homens, mulheres e crianças; foi resistente nos três pri-

meiros dias, mas depois entregou-se sem restrições ao trabalho com Jesus. 

Ao final da primeira semana, Jesus e Calebe conversam. 

 

  JESUS – Como te sentes? 

CALEBE – Confuso! 

  JESUS – Em que sentido? 

CALEBE – Sinto sentimentos que nunca tinha sentido! 

  JESUS – Consegues explicar? 

CALEBE – É como se eu pudesse sentir a dor dos miseráveis que socorremos! 

  JESUS – Olhar para a dor do outro nos faz lembrar que somos humanos. 

CALEBE – Olhar para a dor do outro nos pode tornar fracos. 

  JESUS – A força não está em olhar para o lado, mas em olhar de frente. 

CALEBE – Conheço muitos que olham de frente e não ligam e outros que até sentem 

prazer! 

  JESUS – E tu? 

CALEBE – Acho que consigo me acostumar. 

  JESUS – Acostumar-se é tornar-se indiferente. 

CALEBE – Talvez ser indiferente seja a melhor opção para o ofício que pretendo. 

  JESUS – É aí que te enganas. 

CALEBE – E tu Jesus, ainda sentes o mesmo que sentistes na primeira vez que so-

correste a um miserável? 

  JESUS – Ainda choro todas as vezes, mas aprendi a respeitar a dor do outro, por 

isso, choro com um sorriso na face, para que possa levar a esperança a 

quem na maioria das vezes nem isso tem. 
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CALEBE – E de que vale isso ao carrasco, se ele não tem o poder de mudar uma 

sentença, se o que ele faz é apenas executar? 

  JESUS – O que torna o ofício degradante é a falta de respeito que temos para com 

ele. 

 

 Nisso, surge um menino correndo. 

 

MENINO – Jesus! Me ajude, minha mãezinha... 

   JESUS – Tenha calma, pequeno, vou agora mesmo. 

 

 Jesus parte imediatamente; Calebe o segue. Na casa do menino, encontram a 

mãe do pequeno já em agonia. 

 

MENINO – (chorando) Por favor, Jesus, salve a minha mãezinha! 

CALEBE – (emocionado) Faremos tudo o que for possível, eu prometo. 

MENINO – Não deixa ela morrer! 

CALEBE – (para Jesus) O que queres que eu faça? 

  JESUS – Ore. 

 

 Jesus sai levando o menino pela mão. Calebe se põe em oração comovida e à 

medida que ora, suas lágrimas banham abundantemente sua face. A mãe do menino 

deixa a vida física. Calebe sai da casa, mas já não encontra nem Jesus nem o menino 

e profundamente tocado cai em condoído choro. 

 Mais tarde, Jesus volta com um tio do menino. Juntos, providenciam o funeral. 

Jesus conversa com Calebe. 

 

  JESUS – O que pensaste quando oravas ao lado dela? 

CALEBE – Que Deus a salvaria. 

  JESUS – E Ele a salvou. 

CALEBE – Acabamos de sepultá-la! 

  JESUS – O que viste ser sepultado foi apenas o corpo, o Espírito, graças a tua ora-

ção, foi encaminhado ao Pai; tu sabes disso! 

CALEBE – O que sabes do que sei ou não? 

  JESUS – O que aconteceu depois da tua oração não foi uma alucinação. 

CALEBE – Tu não estavas lá. 
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  JESUS – Tu viste ela deixar o corpo e sorrir pra ti. 

CALEBE – Como sabes? 

  JESUS – Ela me disse. 

CALEBE – (cai em choro comovido) Por quê? 

  JESUS – Para que lembres dessa lição. 

CALEBE – Que lição? 

  JESUS – Quando estiveres exercendo teu ofício, lembra da dor do outro, sem julga-

mentos e, independente da miséria do teu irmão, faze uma oração e deixa 

que a justiça de Deus se encarregue do resto. Assim, a cruz que sair de 

tuas mãos, carregará o respeito que cada homem merece. 

CALEBE – Não esquecerei. 

  JESUS – Nossa primeira semana terminou, queres que te pague? 

CALEBE – Já recebi mais do que mereço. Permita-me apenas prosseguir no meu 

aprendizado. 

  JESUS – Ótimo! Vamos começar agora mesmo. Venha comigo. 

 

 

 

                 F I M 
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                                                        CRUZ 

 

CALEBE – Terminei. 

   JESUS – Fizeste um ótimo trabalho. 

CALEBE – Tive um ótimo mestre. 

   JESUS – Então está feito. 

CALEBE – Ainda não. 

   JESUS – O que te falta? 

CALEBE – Uma oração. 

   JESUS – Mas essa cruz não vai servir a ninguém. 

 CALEBE – Por isso quero agradecer, porque sei que provavelmente esta será a única 

que farei sem o propósito da dor. 

 

 Calebe ora ao lado da cruz. 

 

   JESUS – Estás em paz? 

CALEBE – Estou. 

   JESUS – Leva contigo esse momento, para que ele esteja sempre em teu coração. 

CALEBE – Pedi a Deus que não me deixe embrutecer. 

   JESUS – Um dia, Calebe, não existirão mais cruzes, porque todas já terão sido car-

regadas e todas as crucificações já terão sido feitas. 

CALEBE – Se isso acontecer estarei desempregado. 

   JESUS – Não te preocupes, isso ainda não é para agora. 

CALEBE – Não tenho como agradecer tudo o que me ensinaste. 

   JESUS – Sou eu quem deve agradecer por ter me escolhido. 

CALEBE – Quando fores a Jerusalém, não deixe de me visitar. 

   JESUS – Eu prometo. 

CALEBE – E vê se fica longe de confusão, não quero ter que fazer uma dessas pra ti. 

   JESUS – Se for feita pelas tuas mãos estarei em paz, porque terá sido feita por um 

amigo. 

 

 Os dois se abraçam. Calebe parte sem saber o que o futuro lhe reserva e sem 

imaginar que justo nesse dia Jesus completava 18 anos. 
   

                             F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                         APOIO 

 

 

 Jesus é visitado por um dos sacerdotes do templo. 

 

           JESUS – Posso lhe entregar o serviço por três moedas de ouro. 

SACERDOTE – Me parece um preço justo! 

           JESUS – Se somente esse for o serviço, o preço é justo. 

SACERDOTE – Suas palavras são astutas! 

           JESUS – Meu pai sempre me ensinou a ter atenção com o tipo de contrato a 

se aceitar. 

SACERDOTE – Seu pai era um homem sábio! 

           JESUS – E honesto. 

SACERDOTE – Tenho certeza disso e, por isso mesmo, não quero que minha oferta 

lhe pareça ofensiva. 

 

 Silêncio. O Sacerdote espera uma reação de Jesus, que não acontece, e é 

forçado a prosseguir. 

 

SACERDOTE – Parece que teu pai te ensinou muitas coisas! 

           JESUS – O senhor nem imagina quanto. 

SACERDOTE – Apesar de jovem, percebo que és um excelente negociante! 

           JESUS – O que de fato o senhor deseja? 

SACERDOTE – Gosto disso: objetividade. Pois bem, além desse serviço que estamos 

negociando, tenho pelo menos mais dois amigos que necessitam de 

dos mesmos préstimos e que com minha indicação, certamente fe-

charão contrato e por um preço ainda melhor do que o que estamos 

acertando. 

           JESUS – E o que o senhor quer propor, exatamente? 

SACERDOTE – Deus, nosso Criador... 

           JESUS – Por favor, não fale em nome de Deus. 

SACERDOTE – Eu sou um sacerdote, Jesus, posso falar em nome de Deus. 

           JESUS – Usar Deus como intermediário de negócios humanos é apequenar a 

grandiosidade do Pai. Fale apenas por si. 
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SACERDOTE – Está certo, vamos direto ao ponto. Um grupo, do qual faço parte, está 

em busca de maior espaço no conselho, queremos aprovar algumas 

medidas importantes para o templo e para a sustentação da palavra 

de Deus. 

           JESUS – E para isso o senhor está buscando apoio. 

SACERDOTE – Exatamente. 

           JESUS – E que medidas são essas? 

SACERDOTE – São medidas que vão ao encontro dos interesses do povo!  

           JESUS – E o senhor já consultou o povo sobre essas medidas? 

SACERDOTE – Nós sabemos o que é melhor para o povo, somos homens inspirados! 

           JESUS – Por quem? 

SACERDOTE – O que queres para que eu te convença? 

           JESUS – A verdade. 

SACERDOTE – Estás querendo barganhar? 

           JESUS – Se não a tens, nada mais temos para negociar. 

SACERDOTE – Te darei uma última oportunidade para reconsiderar. 

           JESUS – Levará muito tempo para que o homem aprenda a trabalhar não ape-

nas pelos seus interesses, para que o homem não mais corrompa o 

homem, usando suas necessidades básicas e sua ignorância como 

fonte de negociação, mas em verdade te digo: esse dia vai chegar.  

SACERDOTE – Duvido! 

           JESUS – Hoje opressor, amanhã oprimido, é a lei! 

SACERDOTE – Vais te arrepender disso, Jesus! 

           JESUS – Acredito que não vais querer contratar os meus serviços. 

SACERDOTE – Quem sabe um dia. 

 

 O sacerdote se retira. 

 

           JESUS – Quem sabe! 

 

 

 

                 F I M 
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                                      Jesus, uma história de amor 

                                                       PRISÃO 

 

 

 Jesus voltava de Naim (cidade próxima de Nazaré), quando é abordado por 

Elana, que lhe pede ajuda para seu filho Ageu, um caso de demência. 

 Jesus abaixa-se e segura o pobre pela mão. 

 

 AGEU – Meu corpo é uma prisão! 

JESUS – Mas é também um educandário para a tua alma! 

 AGEU – Falas isso porque tens o corpo perfeito, tuas faculdades mentais perfeitas, 

és dono da própria vida, queria ver se estivesses em meu lugar! 

JESUS – Se hoje te fosse restituída a saúde integral, o que farias? 

 AGEU – Eu daria uma festa que duraria dias; vinho, comida, mulheres, diversão e 

prazer até que minhas forças se exaurissem. Depois disso, recuperado, co-

meçaria tudo de novo. 

JESUS – E como manterias tal vida? 

 AGEU – Trabalhando garanto que não seria... 

JESUS – Poderias usar tua inteligência para fazer boas obras no mundo. 

 AGEU – O mundo é uma grande latrina e as pessoas são dejetos depositados dentre 

dele; se eu pudesse, acabaria com toda a escória e escravizaria aqueles que 

fossem úteis para me servir. 

JESUS – É assim que vês o mundo? 

 AGEU – É assim que o mundo é. 

JESUS – E todos aqueles que se compadecem de tua miséria e da de tua mãe? 

 AGEU – Esmolas indignas que servem apenas para nos manter nessa condição mi-

serável. 

JESUS – Não consegues agradecer a mão que te é estendida? 

 AGEU – Vais ficar me julgando ou vais me ajudar? 

JESUS – Que tipo de ajuda tu queres? 

 AGEU – Quero que me libertes. 

JESUS – E como entendes a liberdade? 

 AGEU – Destrua o corpo que me prende. 

JESUS – Só Deus tem esse direito. 

 AGEU – O que sabes de Deus? 
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JESUS – Sei que Ele é amor! 

 AGEU – Se Ele fosse amor, eu não estaria assim. 

JESUS – Se olhares para o passado, verás quantas vítimas fizestes... 

 

 Nesse momento Ageu vê o rastro de sangue e a pilha de corpos por ele dei-

xada. 

 

JESUS – De todas as tuas vítimas, vê quantas te perseguem... 

 

 Ageu enxerga a legião que o busca por vingança e nesse instante eles também 

o veem e partem em direção a ele, que em desespero pede por ajuda. Jesus o retira 

da cena. 

 

 AGEU – O que fizeste? 

JESUS – Te mostrei o amor de Deus. 

 AGEU – Eu não entendo!  

JESUS – Tua prisão também é uma forma de não te encontrarem, pois se isso acon-

tecesse teu sofrimento seria mil vezes maior do que acreditas que hoje ele 

seja.  

 AGEU – Queres que eu agradeça pela minha condição? 

JESUS – Quero apenas que entendas, o agradecimento virá com a consciência. 

 AGEU – Não é justo! 

JESUS – Não fales de algo que não sabes o significado. 

 AGEU – E quanto a minha mãe? 

JESUS – Foi a que mais sofreu em tuas mãos... 

 

 Ageu vê as cenas e fica aterrorizado. 

 

 AGEU – Não pode ser! 

JESUS – Essa é a verdade. 

 AGEU – E como ela pode me tratar com tanto amor? 

JESUS – Ela te perdoou e foi voluntária para te ajudar nessa dura existência. 

 AGEU – No final das contas, ela sofre mais do que eu, dedica sua vida para um 

miserável, que não merece a misericórdia. 

JESUS – Ela é maior prova do amor do Pai. 
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 Ageu chora. 

 

 AGEU – Diga a ela que serei eternamente grato. 

JESUS – Ela já sabe. 

 

 Jesus se ergue após um breve tempo em silêncio diante daquele homem. 

 

ELANA – (olhando para o filho) Isso é uma lágrima? 

JESUS – Uma lágrima de gratidão. 

ELANA – Como sabes? 

JESUS – Eu estive com ele. 

ELANA – Podes curá-lo? 

JESUS – Seu espírito já está em tratamento. 

ELANA – E o corpo? 

JESUS – Quando o espírito estiver curado, ele despertará. 

ELANA – Será que um dia vou ouvi-lo me chamar de mãe? 

JESUS – Esteja certa disso. 

 

 Jesus entrega tudo o que tinha para Elana e segue sua viagem para casa. 

   

 

 

                 F I M 
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                                     Jesus, uma história de amor 

                                                   PALAVRAS 

 

 

 Jesus assiste a uma discussão entre dois irmãos que se dizem ofendidos e 

exigem reparação. Como nenhum deles cede à sua razão, o caso vai parar no conse-

lho e Jesus é chamado como testemunha do fato. 

 

CONSELHEIRO – Assististe ao fato? 

               JESUS – Sim. 

CONSELHEIRO – E o que presenciaste? 

               JESUS – A discussão entre dois irmãos. 

CONSELHEIRO – E sobre o que discutiam? 

               JESUS – Sobre um ter ofendido a casa do outro. 

CONSELHEIRO – Podes repetir o que ouviste? 

               JESUS – Sinto muito. 

CONSELHEIRO – Não lembras? 

               JESUS – Lembro, mas repetir as palavras que foram ditas, seria lhes dar 

vida sem que o mereçam. 

CONSELHEIRO – Foste tu que as pronunciaste? 

               JESUS – Não. 

CONSELHEIRO – Então qual o problema em repeti-las? 

               JESUS – Foram palavras muito duras. 

CONSELHEIRO – Se fossem ditas por ti, seriam ofensas, mas como não foram, são 

apenas palavras. 

               JESUS – Palavras são a materialização do pensamento; não existem pala-

vras ditas que não provoquem um efeito positivo ou negativo. 

CONSELHEIRO – Do que estás falando? 

               JESUS – Toda ação começa pelo pensamento, as palavras, quando ditas, 

já construíram ou destruíram o que está à sua volta. 

CONSELHEIRO – E o que isso tem a ver com o caso? 

               JESUS – O homem, antes de ouvir quer ser ouvido, na maioria das vezes 

usa as palavras que lhe vêm à mente sem nenhuma seleção, re-

pete o que ouviu sem nenhuma ponderação e quase sempre se 
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perde em meio à lama de palavras que envenenam, ferem, vulga-

rizam e matam os mais nobres sentimentos. Vós mesmos, procu-

ram palavras de julgamento, quando deveriam se ocupar com pa-

lavras de conciliação. 

CONSELHEIRO – Estás acusando esse conselho? 

               JESUS – Estou pedindo que não nos ocupemos com o fel, mas que busque-

mos na fonte, a água pura e cristalina do amor, para que esses 

irmãos tenham a chance de se reencontrarem na paz das palavras 

inspiradas por nosso Pai. 

CONSELHEIRO – E que palavras seriam essas? 

               JESUS – Perdão. 

CONSELHEIRO – Se um homem foi ofendido, tem que haver reparação. 

               JESUS – Essas ofensas foram feitas um ao outro por palavras? 

CONSELHEIRO – Sim. 

               JESUS – Então, por que não as reparar também por palavras? 

CONSELHEIRO – Porque o ofensor deve ser constrangido. É a lei! 

               JESUS – Lei dos homens ou de Deus? 

CONSELHEIRO – Cuidado com suas palavras, Jesus! 

               JESUS – A ofensa nada mais é do que o orgulho ferido e o constrangimento 

a satisfação desse orgulho. 

CONSELHEIRO – És muito presunçoso, Jesus. 

               JESUS – Não quero mudar a lei, quero apenas que ela seja cumprida. 

CONSELHEIRO – E para que a lei seja cumprida, um dos dois têm que ser punido. 

 

 O irmão mais velho levanta. 

 

IRMÃO MAIS VELHO – Pois então que seja eu. 

         CONSELHEIRO – Estás reconhecendo tua culpa? 

  IRMÃO MAIS NOVO – Nada disso, senhor Conselheiro, se existe culpa, ela é minha. 

IRMÃO MAIS VELHO – Me perdoa, irmão! 

  IRMÃO MAIS NOVO – Sou eu quem precisa de perdão, meu irmão! 

 

 Os dois se abraçam emocionados. 
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        CONSELHEIRO – Se não há mais nada a reclamar, não há mais nada para esse 

Conselho deliberar. 

 

 Antes de se retirar o Conselheiro passa por Jesus e discretamente lhe sugere. 

 

CONSELHEIRO – Deverias te preparar para sentar junto ao Conselho. 

               JESUS – Essa não é a vontade de meu Pai. 

CONSELHEIRO – Preferes passar a vida conhecido apenas como o carpinteiro de 

Nazaré? 

               JESUS – E por que não? 

 

 

  

 

                 F I M 
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                                                     MÃE 

 

 

MARIA – Tens cuidado de todos nós tão bem quanto seu pai, ele ficaria orgulhoso. 

JESUS – Feliz sim, mas não orgulhoso. 

MARIA – Mas esse seria um orgulho bom! 

JESUS – Não existe orgulho bom, mãe; orgulho é um sentimento que anda de mãos 

dadas com o egoísmo, e quando se disfarça de bom, é como o lobo em pele 

de cordeiro. 

MARIA – Eu nunca tinha visto por esse lado! 

JESUS – Isso porque a senhora não cultiva esse sentimento. 

MARIA – Mas só de pensar nele já quase comprometi seu pai. 

JESUS – O pai combateu seu orgulho próprio com muita coragem, mudou seu mundo 

interior sem exigir que o mundo a sua volta mudasse, ele foi a transformação. 

MARIA – Tu fizeste isso com nossas vidas. 

JESUS – Eu não tenho esse poder, mãe. 

MARIA – Mas não foi para isso que viestes? 

JESUS – Não vim mudar o mundo, mãe, vim para mostrar o caminho. A transformação 

do mundo vai depender da transformação das pessoas. 

MARIA – E quando vais mostrar o caminho?  

JESUS – E já não o tenho feito? 

MARIA – Não te faças de desentendido, sabes muito bem do que estou falando. 

JESUS – A senhora quer saber quando começa o meu ministério? 

MARIA – Sim. 

JESUS – Isso deixaria seu coração de mãe ainda mais aflito. 

MARIA – Pelo menos eu poderia me preparar! 

JESUS – Se nos fosse dado conhecer a programação dos fatos, viveríamos em uma 

angustiante contagem de tempo, deixaríamos de viver o presente para nos 

preocuparmos apenas com o tempo que falta para que o fato aconteça. 

MARIA – Mas, e tu, sabes? 

JESUS – Deus foi generoso, inclusive comigo. 

MARIA – Então como saber se o dia não é hoje? 

JESUS – Assim como eu, sabes que deverei atingir a maturidade para ser ouvido. 

MARIA – Isso quer dizer que não vais partir antes dos 30? 
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JESUS – Isso, só quem pode precisar é Deus. 

MARIA – E se eu não estiver pronta? 

JESUS – Se a senhora não estiver pronta, poderemos pedir para Deus adiar Seus 

planos.  

MARIA – Melhor não incomodarmos o Senhor com certas bobagens. 

JESUS – Como sempre, a senhora está certa. 

MARIA – Vais levar tua família nessa jornada? 

JESUS – Estarei com ela o tempo todo. 

MARIA – E eu também? 

JESUS – A senhora estará comigo até o último instante. 

MARIA – Eu nunca te abandonarei. 

JESUS – Eu sei, mãe. 

MARIA – Quero aprender contigo tudo o que tens para ensinar. 

JESUS – O maior dos ensinamentos já carregas contigo: o amor; o que mais teria eu 

para te ensinar? 

MARIA – És tão generoso comigo! 

JESUS – E como não seria com aquela que me abriu as portas para este mundo? 

MARIA – Ainda lembro como se fosse hoje do dia em que o anjo Gabriel me visitou. 

JESUS – E eu lembro de quando a senhora contava essa história antes de eu dormir.  

MARIA – Era a sua preferida. 

JESUS – Eu adoraria ouvi-la mais uma vez. 

MARIA – E eu adoraria contar. 

 

 Mãe e filho se abraçam. Jesus deita a cabeça sobre o colo da mãe, que emo-

cionada começa a contar a mais linda história de amor. 

 

MARIA – Era uma tarde como outra qualquer, eu voltava do mercado com algumas 

compras que havia feito... 

 

 

 

 

                 F I M 
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                                     Jesus, uma história de amor 

                                      AS SANDÁLIAS DE ELIZIEL 

 

 

 Jesus contemplava o pôr do sol, lembrando de José e das vezes que juntos 

apreciaram aquele espetáculo, conversando sobre as maravilhas de Deus. No hori-

zonte, surge uma figura já conhecida, era Eliziel; sua aparência era de partir o cora-

ção, sua dor podia ser sentida à distância. Ele se aproxima de Jesus. 

 

ELIZIEL – Jesus? 

 JESUS – Eu estava a tua espera! 

ELIZIEL – Graças a Deus! 

 

 Cai aos pés de Jesus, que o ampara. 

 

 JESUS – Ele ouviu teu pedido! 

ELIZIEL – Eu não aguento mais tanto sofrimento! 

 JESUS – Eu sei. 

ELIZIEL – Achei que poderia viver minha vida, mas descobri que a morte não faz as 

dores cessarem, não traz conforto, só traz mais dor e miséria. 

 JESUS – Estás falando da vida sem o Pai. 

ELIZIEL – O que mais Ele quer de mim? 

 JESUS – Apenas o seu amor. 

ELIZIEL – Estás dizendo que sofro por que não amo a Deus? 

 JESUS – Estás sofrendo porque esta foi tua escolha. 

ELIZIEL – Ninguém escolhe sofrer, Jesus! 

 JESUS – Escolheste o mundo, e recebeste o que ele pode oferecer.  

ELIZIEL – Então Deus nos colocou no mundo para sofrermos? 

 JESUS – Deus criou o mundo para que o homem possa aprender a amar. Nele, existe 

tudo o que precisamos para viver uma vida confortável em comunhão com 

nossos irmãos, e o que é feito? O homem em seu egoísmo quer desfrutar 

os prazeres dos sentidos e para isso, destrói ao próximo, a si mesmo e ao 

planeta. Do que podemos acusar Deus? 

ELIZIEL – Tudo o que eu quero é ser feliz! 
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 JESUS – A felicidade não está no mundo ao qual tua ilusão te prendeu, a felicidade 

está na casa de meu Pai! 

ELIZIEL – Eu não sou merecedor! 

 JESUS – Todos são. 

ELIZIEL – Como posso entrar na casa de Deus desse jeito? 

 

 Jesus abraça Eliziel. 

 

 JESUS – Tua forma, o amor do Pai pode facilmente restituir. 

ELIZIEL – Podes me ajudar? 

 JESUS – Pela vontade do Pai, sim. 

 

 Jesus solta Eliziel que, olhando para si, enxerga suas vestes limpas e novas, 

suas feridas curadas, seu corpo saudável, caindo de joelho em pranto. Jesus o ergue. 

 

 JESUS – O que vais fazer daqui para frente é o que vai determinar teu futuro. 

ELIZIEL – Quero ser tão bom quanto tu. 

 JESUS – E serás. Um dia, todos serão! 

ELIZIEL – Então me diz o que fazer! 

 JESUS – Segue-me. 

ELIZIEL – Eu seguirei. 

 JESUS – Então é hora de partir. 

ELIZIEL – Pensei que fosse ficar contigo! 

 JESUS – Já estás comigo, e é por isso que deves partir. 

ELIZIEL – Eu não entendo! 

 JESUS – Quando voltares a esse mundo, através da carne, deverás estar preparado 

para ser testemunho vivo do amor do Pai e da Boa Nova que será espa-

lhada nesta terra. 

ELIZIEL – Farei tudo o que disseres. 

 JESUS – Será uma longa jornada. 

ELIZIEL – Eu estou pronto! 

   JOSÉ – (surge com forte luz) E como vais fazer uma viagem dessas descalço, ho-

mem! (traz às mãos um par de sandálias) 

ELIZIEL – José?! 
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 Jesus sorri para José, que lhe devolve o sorriso. 

 

    JOSÉ – Veja se lhe serve. (entrega-lhe as sandálias) 

ELIZIEL – Ficaram perfeitas! 

 JESUS – (para José) Obrigado, pai! 

   JOSÉ – Aprendi contigo, meu filho! 

                (para Eliziel) Agora vamos, que temos muito trabalho pela frente. 

ELIZIEL – (para Jesus) Como posso agradecer tudo o que fizeste por mim? 

 JESUS – Amando. 

 

 Eliziel abraça Jesus, despede-se e segue com José.  

O sol, que parecia ter aguardado um pouquinho mais, só para assistir a como-

vente cena, finalmente se põe e Jesus, envolvido por aquele momento de beleza 

única, entra em prece, pois tinha muito o que agradecer. 

  

   

 

 

                 F I M 

 


