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Finalidade: A peça em questão, mostra a procura pela vocação de uma jovem que não sabe qual
o caminho a seguir e conhecendo a máquina do tempo de um cientista amigo seu (Dr.
Astrolábio), viaja no tempo e conhece vários personagens bíblicos que lhes dão o rumo a seguir,
a origem de toda vocação, JESUS.
E ao final a jovem consegue entender as pistas e se sente realizada, pois sua vocação sempre
esteve tão fácil de encontrar e ela nunca havia percebido.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
CENÁRIO: Uma máquina do tempo.
1º CENA:
Dr. Astrolábio entra em cena cantarolando e feliz, pois sua
mais recente invenção está quase acabada: A máquina do tempo:
Dr.Ah! Mas que dia mais feliz! Finalmente a minha máquina do tempo está pronta,
apesar de nunca tê-la testado. Mas as minhas invenções nunca falham e não vai ser desta vez
que irá falhar ! ( mexendo com as ferramentas).
Nisto, eis quie aparece Bruna, uma jovem que sempre
acompanhou as maluquices do Dr. Astrolábio e sempre estava em sua oficina.
Bruna- Olá Dr. Astrolábio! Como tem passado ?
Dr.-

Olá minha jovem! Tudo bem? Faz tempo que você não aparece.

Bruna- Ah, faz sim. É que estava com muitas provas e tinha que estudar,
mas agora as coisas já se acalmaram. E o senhor tem feito novas.....invenções?
Dr.Foi bom você perguntar. Você será a primeira a conhecer a maior invenção de
todos os tempos.
Bruna- Mas o que o senhor fez desta vez? Não é nada com fogo é? Lembra-se da última
experiência que o senhor fez com gás anti-explosivo? Quase mandou a cidade pro beleléu.
Dr.Que nada, aquilo foi....foi uma fatalidade, mas agora não tem perigo. Minha
invenção é inofensiva. Venha, venha ver.

A garota vacilando, chega com o Dr. Astrolábio próxima da
máquina que está coberta.
Dr.-

Prepare-se para ver a invenção que vai mudar a história. É um, é dois e é três.

Bruna tapa os ouvidos, encolhe-se e fecha os olhos, com
medo de uma explosão, assim que o Dr. Astrolábio descobre a máquina:
Dr.-

Ei Bruna. Pode olhar, não vai explodir não.
Devagar, Bruna vai olhando com medo e olha curiosa por

saber do que se trata:
Bruna- Mas o que é isto, Dr. Astrolábio?
Dr.-

Isto minha filha, é a minha máquina do tempo !

Bruna- Máquina do tempo?
Dr.Exatamente! Com ela, as pessoas poderão ir para o futuro e passado em
segundos. Imagine o quanto ela não irá ser útil à humanidade.
Bruna- Mas........ isto funciona?
Dr.É claro que sim. Quer dizer, eu nunca testei. Faltam alguns arranjos, mas seguindo
os meus cálculos, ela está perfeita.
Bruna- Mas o Sr. tem certeza. Já pensou se alguém ficar perdido no passado ou futuro?
Dr.Você é muito medrosa minha filha. Com as invenções do Dr. Astrolábio, não há
nada a temer.
Bruna- O Sr. já pensou se esta máquina cair nas mãos de quem não deve? Daqueles que irão
mudar o passado ou o futuro por interesse próprio? Seria um desastre !
Dr.Bem...... é verdade, eu não tinha pensado nisto. Oh minha querida ajudante, se não
fosse você. Eu vou para o meu escritório bolar algum tipo de trava para impedir que pessoas más
usem esta máquina. Enquanto isto, você pode ficar aqui na oficina.
Bruna- Tá bom.
Bruna começa a olhar a máquina e fala:

Bruna- Pôxa, o Dr. Astrolábio é mesmo danado. Já pensou, uma máquina do tempo! Se funcionar
de verdade, a gente vai poder conhecer o passado, o futuro, pessoas famosas da história.
Prá mim mesma ia ser uma boa dar uma viajada, eu ando meio confusa, não sei
que caminho seguir, qual vocação escolher. Já pensou eu poder falar com os grandes
personagens bíblicos, seria demais. Eles iriam ajudar a encontrar a minha verdadeira vocação.
(fica com ar sonhador)

Ei! Peraí! Mas isto pode acontecer com a máquina do Dr. Astrolábio! Mas ela ainda
não foi testada, e se der algum crepe? E ele pode ficar bravo! E agora, vou ou não vou?
Bruna fica indecisa e resolve arriscar-se na máquina do Dr.
Astrolábio, entra e a coloca em funcionamento. Quando a máquina pára, ela desce meio zonza:
Bruna- Pôxa! Que coisa de louco! Pensei que ia morrer. Onde será que estou?
Eis que aparece uma mulher a qual Bruna pergunta:
Bruna- Ei dona, a senhora é daqui?
Sara-

Sim. Mas...... quem é você? E que roupas estranhas são estas?

Bruna- É que eu sou do futuro.
Sara-

Futuro?

Bruna- Quer dizer, eu sou de longe, muito longe.
Sara-

Mas que estranha que você é. Como você se chama?

Bruna- Ah! Meu nome é Bruna, e o da senhora?
Sara-

O meu é SARA.

Bruna-

(surpresa) SARA? A mulher de Abraão e mãe de Isaac?

Sara-

Como você conhece minha família? Não és de longe, forasteira?

Bruna- Ai, e agora? Sou sim, mas é que eu...... eu estou a procura de algo e me disseram que a
senhora e a sua família podiam me ajudar.
Sara-

Procurando? Ajudar eu, meu marido e meu filho? Em quê?

Bruna- É que eu estou procurando a minha vocação.

Sara-

Vocação? Explique melhor minha jovem.

Bruna- É vocação, um chamado de Deus, entende?
SaraAh sim! Um chamado de Deus. Isto é muito importante! Sabe minha jovem, para
nós o chamado de Deus foi muito bonito, mas muito sacrificante.
Bruna- Como assim?
SaraÉ que Abraão e eu abandonamos tudo para atender o chamado de Deus, casa,
terras, família.Porém, Deus nunca nos abandonou, muito pelo contrário, só nos deu bençãos por
nos entregarmos à Ele. Até nos deu um lindo filho, Isaac, mesmo eu sendo estéril e velha.

Bruna- Mas de que forma eu posso entender o chamado de Deus?
SaraSe entregando à Deus e ouvindo seu coração. Meu marido Abraão, foi chamado a
ser pai do povo de Deus, pois deste povo sairá o Senhor. Fique atenta aos sinais que Deus lhe
dará e sempre o sirva de coração, então tudo lhe ficará mais fácil e descobrirás qual o caminho a
seguir e acharás a tua....... como é mesmo........ ah sim! A tua vocação!
Mas não repare, tenho que ir preparar a refeição para Abraão e Isaac. Não quer vir
comer conosco?
Bruna- Ah dona Sara, eu gostaria muio, mas hoje não vai ser possível, fica para a próxima,e muito
obrigada pelos conselhos, a senhora me ajudou muito.
Sara-

Que é isto, precisando apareça. Isaac ficaria feliz em te conhcer. Até logo.

Bruna- Até logo dona Sara.
Sara sai de cena e Bruna fala:
Bruna- Pôxa, que mulher incrível, que linda história a do chamado dela e de sua família. Eu só não
entendi quando ela falou “deste povo sairá o Senhor”. Bom deixa eu ir, senão vou me atrasar.
Bruna volta para a máquina que funciona, quando pára a
jovem desce:
Bruna- Por enquanto a máquina está funcionando, mas aonde será que eu tô agora?
Eis que entra um homem escrevendo em uma tábua e a
garota pergunta:
Bruna- Oi, o senhor é daqui?

Isaias- Sim, o que deseja minha jovem?
Bruna- Antes que eu dê um fora, eu gostaria de saber o nome do senhor.
Isaias- Fora? Quer saber meu nome? Pois bem, eu me chamo Isaias.
Bruna- (assustada) Eu não acredito. O profeta Isaias?
Isaias- Profeta? Não, não, sou apenas um homem de Deus que busca a justiça e a sabedoria
divinas. E você, quem é?
Bruna- Eu sou Bruna, e venho de muito longe e minha história é meio complicada e talvez o
senhor possa me ajudar.
Isaias- Se um pobre anunciador de Deus lhe for útil, aqui estou para lhe ajudar.
Bruna- Bom, sabe “seu” Isaias, é que eu ando meio confusa. Eu estou procurando minha vocação,
eu encontrei uma senhora chamada Sara que me ajudou muito.
Isaias- Sara, que interessante. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara.

Bruna- (olhando para o público) Ele não vai acreditar. Então, ela me explicou sobre o chamado de
Deus e também sobre o “Senhor que sairá do povo eleito”. O que isto significa?
IsaiasBem minha jovem, antes de mais nada, você não precisa se desesperar à procura
de sua vocação, pois ela está dentro de você e mais cedo ou mais tarde, ela aparecerá. E com
relação ao “Senhor que sairá do povo eleito”, também vai depender de aguardá-lo e você
encontrá-lo pessoalmente.
Bruna-

Mas como, eu não o conheço, nem sei como ele é.

Isaias- Calma, ele ainda virá ao mundo, e então será um tempo de paz, amor e alegria, para
aqueles que o seguirem e o amarem.
Bruna- E o nome deste Senhor, qual será?
Isaias- Ele se chamará Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, o seu
império será grande e a paz sem fim.
Bruna- Eu estou ficando ainda mais confusa com tudo isto. O senhor poderia ser mais claro?
Isaias- Mais claro do que isto impossível. É só você seguir os dados que estou lhe dando, e então
acharás a fonte da vida, não só da sua vocação, pois foi dito “Abri no deserto um caminho

para o Senhor.... e então a Glória do Senhor vai se manifestar a todas as criaturas”.
Bruna- Nossa “seu Isaias”, esta pessoa será realmente importante, e sendo dessa forma, eu
preciso encontrá-la rapidamente.
Isaias- Ah, minha jovem, espero não tê-la deixado ainda mais confusa, mas é isto o que tenho a
dizê-la sobre o grande Senhor que virá, e espero que mesmo que não o conheça pessoalmente,
traga em seu coração esta certeza: de que Ele foi castigado por nossas iniquidades e fomos
curados graças as suas chagas.
Bom, agora preciso ir para fazer algumas anotações. Até logo linda jovem.
Bruna- Até logo “seu Isaias”. Muito obrigada por tudo.
Isaias- Não há de quê.
A garota para no meio do palco e fala:
Bruna- Quanta coisa bonita que o profeta Isaias falou. Mesmo não sabendo direito de quem ele
falou, agora sei que estou no caminho certo. Vocação, lá vou eu.
A garota se dirige para a máquina, a liga e mais uma vez
viaja. Ao descer :
Bruna- Cada vez que a máquina funciona, fico com medo de ficar perdida no tempo, mas parece
que está tudo bem.
Nisto aparece uma senhora, Ana:
Bruna- E agora, quem será esta mulher? Ei a senhora, uma informação por favor.

Ana-

O que deseja minha estranha jovem?

Bruna- É que eu não sei onde estou, tô meia perdida, a Srª entende?
AnaComo conseguiu perder-se? Com estas roupas é fácil de achá-la. Você está em
Ramataim-Sofim.
Bruna- Ai meu Deus, complicou tudo.
Ana-

Está procurando alguém?

Bruna- Sim e não, quer dizer, não sei. Qual o nome da senhora?

Ana-

És muito estranha minha jovem. Mas enfim, meu nome é Ana.

Bruna- Ana ? Pera aí , eu aprendi isto na catequese . A srª. é mãe de SAMUEL , não é ?
Ana-

Sim , sou . Você o conhece ?

Bruna- Mais ou menos , ele não está por aqui ?
AnaNão , não , ele está com o sacerdote Heli , servindo ao Senhor , conforme eu
prometi . Mas o que desejas com meu filho ?
Bruna- Sabe dona Ana , talvez a Srª mesma possa me ajudar . É que eu estou atrás da minha
vocação , e ninguém melhor do que seu filho para me ajudar .
AnaRealmente minha jovem , o Senhor abençoou-me e chamou me filho para serví-lo .
E Ele tem um chamado especial para cada um de nós .
Bruna- Mas é isto que eu quero saber , qual é o meu chamado .
AnaBem , o Senhor sabe o que faz , e quando deve fazer as coisas . Tenha calma e
abra seu coração à Ele , pois foi assim que eu fiz , e o Senhor me ouviu, pois ninguem é Santo
como o Senhor , e Ele é um DEUS que tudo sabe .
Bruna- Me falaram a respeito do enviado do Senhor , o que significa isto?
AnaSerá do enviado do Senhor , que fluirá toda a vida e todo o bem , pois Ele é filho do
Senhor , e o Senhor dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido . E seu coração
irá falar mais alto quando encontrares o Enviado do Senhor , pois Dele virá o que desejas .
Bruna- Nossa D. Ana , que lindo . Agora juntando isto ao que já me disseram , acho que estou no
caminho certo .
AnaSim minha filha , siga estas instruções e acharás tua vocação . A propósito ,
conhece mesmo meu filho ?
Bruna- Apenas de vista dona Ana , mas fique a Srª. sabendo , que ele será grande aos olhos de
DEUS . Mande lembranças à ele .

Ana-

Até logo minha jovem , boa sorte .

Bruna- Acho que agora estou no caminho certo . É só encontrar o Enviado de DEUS que acharei
minha vocação . Lá vou eu ......

Bruna se dirige à máquina que a leva a mais um lugar :
Bruna- Esta viagem está acabando comigo , mas está valendo a pena
Entra em cena João Batista :
Bruna- Até que enfim um eu conheço . Ei João Batista ...
J.Batista-

Pois não ? De onde te conheço ?

Bruna- É... Eu que conheço o senhor . Será que poderia falar um pouco com o senhor ?
J.Batista-

Sim , o que quer saber ?

Bruna- Bem , a história é um pouco longa , mas resumindo eu estou atrás da minha vocação .
J.Batista-

E achas que sei onde ela está ?

Bruna- Exatamente . O senhor sabe não ?
J.Batista-

Não , não sei .

Bruna- Não ? Mas o enviado do Senhor , quem é ?
J.BatistaNão sou eu . Na verdade , eu nem sou digno de desatar suas sandálias . Eu
apenas sou enviado a anunciá-lo , pois eu batizo com água , mas Ele batizará com o Espírito
Santo .
Bruna- Mas João Batista , eu já fiz uma longa viagem atrás da minha vocação , estou certa de que
estou para achá-la .
J.BatistaMas está , é só continuar a persseguí-la que a encontrará . E a sua e todas as
demais vocações sairão Dele , pois assim como eu , tantos foram chamados por Deus para
anunciar o Messias e muitos ainda serão . Desde já , tens uma missão , um chamado : Anunciar o
Senhor .
Bruna- Mas para isto , tem que estar preparada .
J.BatistaMas o que está esperando ? Vá anunciar a Boa Nova , a vinda do Salvador .
Renuncie ao pecado e se entregue ao Senhor .
Bruna- Será que eu posso encontrá-lo ?
J.Batista,

O tempo já está se completando , e logo Ele estará no meio de nós, vivo , presente

para sempre . Mas com licença , pois agora tenho que ir ao rio Jordão , pois há muitas pessoas
me
esperando .
Bruna- Até logo João Batista , e muito obrigado .
J.Batista-

Não há de que .

Bruna- Meu Deus , eu sinto que estou chegando perto . Pera aí , João Batista me falou do
Messias , do Salvador , e eu aprendi na catequese que o Messias é ... J E S U S !
É isto , a minha vocação vem de J E S U S . Eu consegui ! Mas , acho que não vou
Vê-lo pessoalmente e não posso mais demorar . Se eu ficar
minha família vai ficar desesperada . Mas JESUS está vivo na Eucaristia , portanto , eu posso
voltar , pois Ele estará me esperando .
Bruna volta correndo para a máquina e faz sua última viagem
na máquina do tempo .
Bruna- Acho que estou de volta . Ufa ! !
Nisto entra sua amiga Cris :
Cris-

Bruna , onde você andou ? Tô te procurando o dia todo .

Bruna- Ah Cris , nem te conto . Estava viajando .
Cris-

Viajando , prá onde e do que ?

Bruna- Ah , se eu te contar , você não acredita .
Cris-

Pra mim você está ficando louca . Bom , eu vim pra te fazer um convite .

Bruna- Convite ? Para que ?
CrisÉ que nesse final de semana , vai ter um encontro Vocacional , e você me falou
que andava meio confusa e então achei que seria uma boa para você .
Bruna- Sabe Cris , eu tava mesmo confusa , mas depois desta viagem , eu já descobri o mais
importante .
Cris-

Mas você insiste nesta viagem , hein ? E o que você descobriu de tão importante ?

Bruna- Descobri a fonte de toda a Vocação , que está sempre tão perto de nós , e a gente ignora .

Cris-

Como assim ?

Bruna- Olhe para a Cruz , e você entenderá . Bom , agora eu preciso visitar um Amigo , quer ir
comigo ? ( saindo de cena ) .
Cris-

Mas e o retiro , você vai ou não ?

Bruna- Quem sabe .

FIM
FIM !

