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ROTEIRO DO Teatro  

A páscoa da fraternidade 

 

PERSONAGENS 

 

 1 criança para contar a história.  

 13 crianças para representar os símbolos. 

 3 anjos 

 Jesus 

 Soldado romano 

 Uma cruz 

 

MATERIAL 

 Mochila, livro, brinquedos, tapete para a cena inicial. 

 13 batas ou túnicas nas cores (amarela, azul, branca e verde). 

 Cartaz para cada símbolo. 

 Túnica de Jesus e 3 túnicas para os anjos. 

 Roupa do soldado romano e espada. 
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ATO I  

 

*Entra uma criança com uma mochila, senta no tapete com diversos brinquedos abre a mochila e retira o 

Livro dos Significados.  E lê a palavra Páscoa:  

-É uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na cruz, seu corpo foi 

colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu, até sua ressurreição. É a mais importante do calendário 

judaico cristão.  A Páscoa tem alguns símbolos. Vamos conhecê-los? 

 

ATO II  

 

1 - Criança com o símbolo do CHOCOLATE 

 *Cada criança entra mostra o cartaz com o símbolo e senta no tapete permanecendo ali até o final.  

 

Narrador: Os povos Maias e Astecas consideravam o chocolate como algo sagrado, tal qual o ouro. Na 

Europa aparece a partir do século XVI, tornando-se popular rapidamente. Era uma mistura de sementes de 

cacau torradas e trituradas, depois juntada com água, mel e farinha. O chocolate, na história, foi consumido 

como bebida. Era considerado como alimento afrodisíaco e dava vigor. Os bombons e ovos, como 

conhecemos, surgem no século XX. 

 

2 - Criança com o símbolo do COELHO 

 

Narrador: A tradição do coelho da Páscoa foi trazida para as Américas pelos imigrantes alemães em 

meados do século 18. O coelho visitava as crianças e escondiam os ovinhos para que elas os 

procurassem. No antigo Egito o coelho simbolizava o nascimento, a vida. Qual a relação disso com os 

coelhos? Cristo, para o cristianismo, é essa Vida Nova, inesgotável e abundante. 

 

3 - Criança com o símbolo do FOGO 

 

Narrador: No Sábado Santo a celebração é iniciada com a bênção do fogo, chamado de "fogo novo". Na 

liturgia, Cristo é esse fogo que veio limpar o mundo do pecado, da desesperança, do ódio pregando e 

instaurando o Reino de Deus (Mt 3.11; Mt 13.40; Lc 12.49; Hb 12.29). 

 

4 - Criança com o símbolo da ÁGUA 

 

Narrador: Em nossa vida diária, utilizamos esse bem precioso para matar nossa sede, para limpar de 

nosso corpo a sujeira e suor, para fazermos comida e para limpeza doméstica. A água é também alimento 

principal das plantas e meio de vida dos animais aquáticos.  

Para o cristianismo: Cristo é a verdadeira Água (Jo 4,9-15); a Água da vida que livra para sempre o 

homem da maldade. O batismo é a resposta do ser humano à proposta de Deus. Por isso após a bênção 

da água se realiza a renovação das promessas batismais (Rm 6.1-11). A aspersão do povo com água 

benta simboliza a nossa disposição em nos limpar de tudo aquilo que fere e prejudica o outro. 
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5 - Criança com o símbolo do CORDEIRO 

 

Narrador: O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada 

com os pães ázimos (sem fermento) e com o sacrifício de um cordeiro como recordação do grande feito de 

Deus em prol de seu povo: a libertação da escravidão do Egito. No Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro 

de Deus sacrificado uma vez por todas em prol da salvação de toda a humanidade. É a nova Aliança de 

Deus realizada por Seu Filho, agora não só com um povo, mas com todos os povos. 

 

6 - Criança com o símbolo do PÃO E DO VINHO 

 

Narrador: O pão e o vinho, sobretudo na antiguidade, foram a comida e bebida mais comum para muitos 

povos. Cristo ao instituir a eucaristia se serviu dos alimentos mais comuns para simbolizar sua presença. 

Assim, o pão e o vinho simbolizam essa aliança eterna do Criador com a sua criatura e sua presença no 

meio de nós. 

 

7 - Criança com o símbolo dos SANTOS ÓLEOS  

 

Narrador: Na antiguidade os lutadores e guerreiros se untavam com óleos, pois acreditavam que essas 

substâncias lhes davam forças. Para nós cristãos, os óleos simbolizam o Espírito Santo, aquele que nos dá 

força e energia para vivermos o evangelho de Jesus Cristo. 

 

8 - Criança com o símbolo do OVO 

 

Narrador: Na antiguidade os egípcios e persas costumavam tingir ovos com cores da primavera e 

presentear os amigos. Para os povos antigos o ovo simbolizava o nascimento. Por isso, os persas 

acreditavam que a Terra nascera de um ovo gigante. 

Os cristãos primitivos do oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa simbolizando a 

ressurreição, o nascimento para uma nova vida.  Os ovos de Páscoa, como conhecemos hoje (de 

chocolate), era produto caro e pouco abundante. O ovo em si simboliza a vida imanente, oculta, misteriosa 

que está por desabrochar. 

 

9- Criança com o símbolo do GIRASSOL 

 

Narrador: O girassol é uma flor de cor amarela, formada por muitas pétalas, de tamanho geralmente 

grande. Tem esse nome porque está sempre voltado para o sol. O girassol, como símbolo da páscoa, 

representa a busca da luz que é Cristo Jesus e, assim como ele segue o astrorei, os cristãos buscam em 

Cristo o caminho, a verdade e a vida. 

 

10 - Criança com o símbolo do CÍRIO PASCAL 
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Narrador: O Círio Pascal é uma grande vela que se acende na igreja, no sábado de aleluia. Significa que 

"Cristo é a luz dos povos". Nesta vela, estão gravadas as letras do alfabeto grego"alfa" e "ômega", que 

quer dizer: Deus é princípio e fim. Os algarismos do ano também são gravados no Círio Pascal. O Círio 

Pascal simboliza o Cristo que ressurgiu das trevas para iluminar o nosso caminho. 

 

11 - Criança com o símbolo do SINO 

 

Narrador: Muitas igrejas possuem sinos que ficam suspensos em torres e tocam para anunciar as 

celebrações. O sino é um símbolo da páscoa. No domingo de páscoa, tocando festivo, os sinos anunciam 

com alegria a celebração da ressurreição de Cristo. 

 

12 - Criança com o símbolo do PEIXE 

 

Narrador: Peixe é um dos símbolos mais antigos dos primeiros cristãos, ao se referirem a Jesus 

Ressuscitado. Na época das primeiras perseguições, a palavra peixe, escrita em grego, passou a ser lida 

como: Jesus Cristo Filho de Deus Salvador: ICTYS: Jesus Christus Teós Yiós Soter. Assim, nas casas, nas 

roupas, nas conversas e nos túmulos, a figura e a palavra peixe passaram a ocupar um lugar de destaque. 

A relação com a Páscoa se acha no fato de as aparições de Jesus, após a Ressurreição, estarem sempre 

ligadas à presença do peixe. 

 

13 - Criança com o símbolo do CRUZ 

 

Narrador: A cruz, instrumento de suplício no qual Jesus morreu, passou a ser um símbolo do cristianismo 

e também símbolo da Páscoa. Antes símbolo de condenação, depois tornou-se símbolo de salvação. 

A cruz, na Páscoa, relembra que Jesus venceu a morte e, glorioso, passou a viver seu Reino de justiça e 

de paz. Naquele tempo, a morte na cruz era um castigo comum entre os romanos, que dominavam 

também a Palestina. Jesus foi crucificado entre os dois ladrões, com a diferença que estes foram 

amarrados às suas cruzes e Jesus foi pregado. Morrer na cruz era algo humilhante para os condenados 

pois, além de ficarem com os corpos expostos publicamente, apenas os mais hediondos crimes eram 

punidos com tal pena. Jesus, ao morrer na cruz, deu à humanidade mais uma lição de humildade e amor. 

Costumamos fazer o sinal da cruz, porque acreditamos que é o sinal que nos salva. 

*Colocar os símbolos no tapete e as crianças podem se retirar. 

ATO III - JESUS NA CRUZ 

*Jesus esta na Cruz.  

Narrador: E agora Jesus estava morto as nuvens choravam no céu. 

Entra os Anjos 

ATO IV – SEPULCRO 
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Narrador: esconderam o corpo de Jesus na caverna. 

Colocaram na caverna um guarda bem bravo, para ninguém entrar lá, mas até 

o guarda se arrependeu percebeu que Jesus era Deus... ele até chorou. Os 

amigos de Jesus ficaram sozinhos, como se tudo aquilo que viveram tinha 

acabado. 

ATO V - DOMINGO DA RESSURREIÇÃO 

Narrador: No domingo três amigos de Jesus voltaram lá na gruta, eles estavam triste 

porque pensavam que ele tinha morrido. 

Ai apareceu um anjo bem legal que falou assim: “Não tenham medo, Jesus não esta 

mais aqui, porque ele esta vivo”. E eles saíram correndo gritando Jesus esta vivo, 

Jesus esta vivo, e até quem não gostava de Jesus pensava que ele era Deus. 

ATO VI - COROA DE ESPINHO E COROA DE REI 

Narrador: esta história é a da Páscoa, é a história de amor do nosso Deus que 

entregou seu filho Jesus porque ama a gente. Ele ama você, ao o papai, a mamãe e 

todo mundo. 

Anjo: Ele prometeu que um dia ele vai voltar.  

ATO VII– MÚSICA FLASH MOB – BUSQUE O ALTO CELINA BORGES 

 

ATO VIII - CONFRATERNIZAÇÃO E PARTILHA 
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