Teatro de Natal 2003
Cenário de um playground
Juquinha: hoje estou muito feliz por que é véspera de natal, vou ter minha família perto de
mim, e o melhor de tudo vou comer muito. Tomara que escureça logo para eu abrir os
meus presentes
Obs: Entra o papai Noel
Papai Noel: ho, ho, ho, feliz natal, papai Noel chegou criançada .
Obs:As crianças vão em sua direção
Papai Noel : calma crianças, vou ouvir todos vocês , sem bagunça um de cada vez
Qual é seu nome?
Criança1:__________
Papai Noel: você foi bom aluno?
Criança1: sim papai Noel
Papai Noel : o que você quer ganhar de presente de natal?
Criança1 : quero uma bicicleta.
Papai Noel: se você foi uma boa criança , vai ganhar sua bicicleta.
Outra criança
Papai Noel: qual é seu nome?
Criança2:______________
Papai Noel:foi uma boa criança este ano?
Criança2: papai Noel , eu fui a melhor criança do mundo, eu escrevi varias cartas mas
você nunca me respondeu
Papai Noel: mais você enviou para o endereço certo ?
Criança2: sim , mandei para o pólo–sul
Papai Noel: então foi por isso que não recebi eu não moro no pólo-sul eu moro no polonorte.O que você deseja ganhar?
Criança2: eu quero ganhar uma metralhadora igual à do Rambo.
Papai Noel: não esse tipo de coisa só faz mal às pessoas , e você quer fazer mal às
pessoas?
Criança2: não papai Noel.
Papai Noel: tudo bem peça outro presente
Crinça2: obrigado papai Noel , então eu quero um carro de combate de controle remoto.
Papai Noel:coloque sua meia na janela e você recebera
Outra criança
Nome e o que você quer ganhar?
Juquinha: Juquinha, e eu não quero ganhar nada , só quero pedir por todas as crianças
tudo mundo e agradecer por tudo que eu tenho.
Papai Noel: nome você foi uma boa menina?
Criança3:_________sim papai Noel , mas minha mamãe reclama quando eu rou as
minhas unhas , mas eu não acho isso errado , papai Noel o senhor roi unha?
Papai Noel : ho,ho,ho,ho ,é crianças papai Noel tem que ir embora para o pólo-norte ver se
os duendes estão trabalhando , pois temos que terminar os brinquedos a tempo.
(as crianças se manifestam para o papai Noel não ir embora, puxam sua barba)

Crianças: não é o papai Noel !
(saem correndo)
Papai Noel : o que a gente não faz para ganhar uns trocados .Ter que agüentar essas
crianças que ficam pedindo coisas que com certeza não vão ganhar, mas tudo bem natal é
isso mesmo ho,ho,ho feliz natal
(papai Noel sai tocando sino e musica natalina de fundo)
Cena 2 Juquinha chegando em casa
Mãe : Juquinha onde você estava? Já esta tarde.
Juquinha: eu estava brincando
Mãe: então vai tomar banho que as visitas já vão chegar .
Juquinha: mas mãe quem vem aqui hoje ?
Mãe: vem seus avos , seus tios e a família do Marquinhos
Juquinha: legal, vou tomar banho.
Cena 3 casa
(mãe esta arrumando a casa)
Juquinha: cadê todo mundo mãe ?
Mãe: calma, eles não chegaram ainda
Juquinha: estou louco para ver meus avos e brincar com o Marquinhos .
Mãe: vem me ajudar, assim o tempo passa mais rápido.
Juquinha: tudo bem mãe
(musica de natal)
Juquinha: mãe como a mesa esta bonita agora vamos ver se esta gostosa!
Mãe: tira a mão daí Juquinha , ainda não esta na hora de comer
Juquinha: mãe já estou com fome .
Mãe : na hora certa você vai comer tudo que você quiser
Juquinha: mãe como Papai do céu e bom com agente , tem tanta coisa para gente comer .
Mãe: é mesmo Juquinha temos tantas coisas , a nossa família , nossa casa e devemos
agradecer ao Papai do céu.
Juquinha: e o papai porque não chegou ainda?
Mãe: esta trabalhando e vem direto da empresa para casa ,e tem uma surpresa para você.
(toca a campainha)
mãe: deve ser seus avos.
(mãe abre porta e pede a benção Juquinha abraça os avos e faz o mesmo )
Juquinha: vovó vovô que bom que vocês vieram
Vovó: toma seu presente Juquinha
Juquinha: obrigado vovó
Mãe: não vai abrir agora, coloca embaixo da arvore de natal junto com os outros presentes.
Juquinha: ah mãe!
Vovó: você passou direto Juquinha?
Juquinha: claro vó

Vovó: é porque se você não tivesse passado não ganharia presente
Juquinha: eu sei vovó , eu gosto muito de estudar , quando eu crescer eu vou ser medico
para ajudar as pessoas
Vovó: que bom meu filho você me deixa muito orgulhosa
(toca a campainha são os tios do Juquinha)
Juquinha: oba mais presentes a bênção tio Marcelo benção tia Fátima vou bater o
recorde de presentes esse ano!
Marcelo: cadê seu pai Juquinha?
Juquinha: ele esta trabalhando e vai chegar daqui a pouco. Tia vem ver a arvore de natal,
foi eu e meu pai que montamos.
(olham e elogiam)
(Marcelo fala p/ mãe)
Marcelo: porque o Lucas (pai) esta demorando tanto?
Mãe: é que ele teve que fazer hora extra na empresa, e vai trazer uma surpresa para o
Juquinha.
(toca a campainha)
Juquinha: é o papai !
(chega a família do Marquinhos)
Juquinha:oi tio Antonio , tia Lucia
Lucia:oi Juquinha!
Juquinha: e aí Marquinhos?
Marquinhos: beleza!
Juquinha: venha ver quantos presentes eu ganhei
Lucia: ola Vânia(mãe) como estão as coisas ?
Mãe: vão bem graças a Deus o Lucas esta firme na empresa foi promovido, agora é
gerente
Lucia: que benção.
Mãe: e você Lucia como esta?
Lucia: a situação não esta fácil o Antonio esta desempregado o seguro desemprego esta
acabando e nada de encontrar outro emprego, mas temos fé que essa situação vai mudar
Mãe: é com certeza , não pode perdera esperança ,é só confiar em Deus que tudo dará
certo.
Vovô: que horas nos vamos comer?
Juquinha: temos que esperar meu pai chegar
(toca a campainha)
Mãe: deve ser seu pai ele gosta de fazer esse tipo de gracinha.
Juquinha: então eu vou atender mãe .
(é um mendigo)
Juquinha: mãe tem um homem aqui!
Vovô: vai embora seu mendigo!
Mãe: calma pai, Jesus esta em todas as pessoas e devemos trata-las no mínimo com
respeito .
Fátima: mas ele esta fedendo!
Marcelo: deixa disso Fátima, como é seu nome senhor?

Mendigo: Lázaro senhor.
Mãe: Seu Lazaro tome um banho e jante conosco.
Juquinha: eu vou lhe mostrar onde fica o banheiro
Lucia : será que podemos confiar em um mal trapilho?
Vovó: é natal vamos dar um voto de confiança
(chega o pai (Lucas) vestido de papai Noel).
Pai: ho,ho,ho feliz natal!
Juquinha: papai, papai!
Marquinhos: será que ele tem presentes?
Juquinha: claro, meu papai é Noel!
Pai: como eu estava ansioso para chegar em casa e ver minha linda família
(Juquinha abraça o pai e tem-se uma musica que Juquinha canta enquanto toda a família e
o Lazaro cumprimentam o pai (Lucas))
(Juquinha canta : “eu tenho”(catedral))
Mãe: Juquinha vamos comer!
(todos ao redor da mesa)
Pai: quero agradecer as presença de todos, pois nos amos todos vocês , e o senhor Lazaro
que esta com agente, vamos tentar fazer do seu natal menos sofrido.
Lazaro: sou eu que agradeço do fundo meu coração a hospitalidade de vocês que Deus
proteja a todos
Pai: vamos fazer uma oração.Você pode fazer Juquinha?
Juquinha: claro pai,eu quero agradecer ao Papai do céu por ter todas as pessoas ao meu
lado e por ter alimento todos os dias e peço pelas pessoas que não tem e passam fome e frio
nas ruas.
Vovô: vamos rezar o Pai-nosso...
Pai: vamos atacar!
Cena 4
Mãe: é Juquinha já esta na hora de dormir
Juquinha: deixa eu ficar mais um pouquinho mãe?
Mãe: não já esta tarde
(Juquinha abraça a todos da boa noite e sai de cena)
Juquinha: agente brinca amanhã Marquinhos.
Cena 5 quarto
(Juquinha esta na cama e sua mãe esta ao lado)
Juquinha: a comida estava muito gostosa mamãe. .
Mãe: obrigada filho, amanhã nos vamos passear no parque eu, você e seu pai.
Juquinha: eu te amo mamãe
Mãe: eu também de amo meu filinho ,e sempre estarei com você
Juquinha:cante uma musica p/ mim
(musica de fundo e a mãe canta um musica)

Mãe:fique com Deus meu filho.
Cena 6 Rua
(Juquinha esta deitado na calçada coberto por jornais, se levanta )
Juquinha: foi tudo um sonho!?
Lazaro: cala-boca moleque ,e dorme!
Parte Bíblica
Momento em que José e Maria procuram um lugar para Jesus nascer (entram por um lado
da sacristia e apagam-se as luzes , ao acender as luzes volta-se o cenário de rua, Juquinha
esta deitado e José e Maria ao lado e continua a parte bíblica
Jesus esta em todos s pessoas independente de classe social , raça ou partido político e nos
como cristãos devemos ver nosso salvador no porximo

