BARQUINHO PARA O CÉU
(PALHACINHO: Respeitável público, temos a honra de apresentar
a peça vendedora de 11 oscar. Ela vai mexer com você , com seu
interior. Agora a peca o BARQUINHO PARA O CÉU.
(ABERTURA COM A ADPTAÇÃO DA MÚSICA TITANIC NA
ENTRADA DO NAVIO)
PARTE I
CAPITÃO: Marujos... levantar âncora...vamos partir para uma
viagem ao fim do mundo. Esse barco nos levara aos prazeres, as
festas e as aventuras, a todo mal que existe . O 1º casal de marujos
se apresente.
JECA: Rosa... Eu te amo... fique comigo essa noite boneca.
ROSA: Não Jeca... eu não posso... ainda sou virgem.
JECA: Rosa... se você não quer transar comigo e porque não me
ama.
ROSA: Não diga isso... se for pra demonstrar que te amo, eu fico
sim.
JECA: Então venha Baby.
CAPITÃO: Próximo casal de marujos do mundo.
(Casal interpretado na ponta do navio)
JACK: Rose... venha Rose... aprenda comigo (cospe no mar) e gente
deve cuspir em todos que nos atrapalham o caminho.
ROSE: Altas viagem Jack.
JACK: Tô ligado Rose.
ROSE: Só Jack.
JACK: Que viagem Meu.
ROSE: Altas ondas, Úuuuuuuu.
(Saem fazendo aviãozinho).
CAPITÃO: Que entre o Marujo do desamor!
MARUJO DO DESAMOR: Escuta aqui, eu sou violento. Mexeu
comigo, e dou cacetada, comigo a violência está acima de tudo.
Aqui tem café no bule. (TODOS MARJOS GRITAM), ponto

positivo comigo não existe comigo não. Se alguém pisar no meu
calo... parto pra cima e quebro os zoio e Oto os dentes pra fora.
CAPITÃO: E agora vamos partir sem medo, porque esse barco,
ninguém afunda.
(MÚSICA DE DESTRUIÇÃO/ O BARCO QUEBRA AO MEIO E
TODOS SAEM NADANDO E AFOGANDO).
PARTE II

PALHACINHO: Bem, como vocês viram eles se deram mal e agora
o barquinho do amor inicia sua viagem.
(OUTRA PARTE DA MUSICA: TITANIC)
CAPITÃO DO BEM: Marinheiros... a viagem já começou, tentem
ver a beleza dessa ilha, quantas pessoas felizes, quanta alegria, viva.
TODOS: Viva...
CAPITÃO: Que venha o primeiro casal?
ELE: Meu amor quando é que vamos nos casar?
ELA: É melhor nos conhecermos mais, esperar o chamado de Deus
para o nosso matrimônio.
ELE: Você tem razão me amor, tudo tem se tempo e nós devemos
saber esperar.
ELA: Vamos estar juntos para sempre, se for da vontade de nosso
Pai.
CAPITÃO DO BEM : Quem entre o outro casal de marinheiro.
JACK: Rose vou lhe ensinar uma coisa, quando vir alguém sofrendo
jogue-lhe pétalas de flores no caminho.
ROSE: Como você é romântico Jack, veja como é tudo tão lindo.
JACK: O que Deus criou é tão perfeito.
ROSE: Assim como nosso amor.
CAPITÃO DO BEM: Entre o marinheiro do amor.
MARINHEIRO: Eu sou o marinheiro do amor e peço proteção aos
jovens que estão namorando. Que deus possa guiar os seus passos
rumo ao amor verdadeiro.

CAPITÃO DO BEM: E agora marujos... vamos partir porque o
Barquinho de Deus!
TODOS: É perfeito.
CAPITÃO DO BEM: O barquinho do Amor
TODOS: Não afunda.
CAPITÃO DO BEM: O barquinho do Amor.
TODOS: Tem salva vidas.
CAPITÃO DO BEM: Se você cair.
TODOS: Eu te levanto (TODOS SE DESPEDEM) Adeus...
( MÚSICA: Padre Marcelo: Barco de Jesus coreografia e final com
todos cantando)

