Roteiro de Imagem e Texto
Jesus sobe aos Céus
CENA
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IMAGEM

TEXTO

Imagem de dois apóstolos Dialogo
conversando pelo caminho
Eles estavam indo em Apostolo 1 – Nossa o mestre pediu para que nós não nos
direção a Jesus que estava afastássemos de Jerusalém pois se cumprirá a promessa do Pai.
reunido como os outros
Apostolo 2 – Será que é agora que ele vai reinar sobre todos?
Apostolo 1 – Ai já estou até sonhando com esse dia, onde tudo será
novo, diferente...
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Apostolo: Vamos nos apressar ele esta falando com os outros ...
Imagem dos dois chegando Dialogo
até Jesus, eles estavam
todos reunidos em um Apostolo 3 – Senhor é agora que vai restabelecer o Reino para
único lugar e um deles Israel?
perguntou a Jesus:
Jesus: Não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai
determinou com a sua autoridade...
Imagem do apostolo 1 e o
apostolo 2 olhando um
para o outro, pois era a
expectativa deles que isso
acontece e um dele
pergunta a Jesus
Imagem de Jesus olhando
para cada um deles e disse:

Apostolo 2 – Mas e a promessa do Pai que você nos pediu para não
sairmos de Jerusalém?
Diaologo
Jesus: Vocês vão receber o poder do Espírito Santo que virá sobre
vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da Terra.
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Dialogo

Imagem dos apóstolos uns
olhando para os outros ,
espantados com essa
noticia. Nessa hora Jesus
começou a subir ao céus e
eles todos contemplando
esse acontecimento, até
que Jesus desapareceu no
meio das nuvens...

Dialogo
Apostolo: Como acontecerá isso?
Apostolo: Vejam Jesus esta subindo ao Céus...
Apostolo: Nossa vejam o que esta acontecendo!!!!
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A imagem de dois homens Dialogo
aparece vestidos de branco
e lhes disseram:
Homens de branco: Homens da Galiléia, porque ficais aqui parados,
olhando pra o Céu? Esse Jesus que, do meio de vós foi elevado ao
Céu virá da mesmo modo como o viste partir para o Céu...
Imagem dos 2 apostolos do Dialogo
inicio da história.
Apostolo 1 – Então era isso?
Apostolo 2 – Sim seremos batizados no Espírito Santo daqui a
poucos dias e sairemos para falar dele a todas as pessoas.
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