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NUNCA MAIS 

Elenco 

PJ 
EGO 
ANJINHO 
DIABONZINHO 
MARIONETE 1 
MARIONETE 2 
MARIONETE 3 
MARIONETE 4 
MARIONETE 5 
ASSISTENTE 
MÁGICO 
MORADOR DE RUA 
 

A peça se passa em um mundo mágico de temática circense. 

Cena 1 – Introdutórios 
 

A primeira cena se passa na sala da 
casa do PJ. Ele entra irritado no lugar 
puxando uma mala de rodinhas. 
DIABONZINHO está dentro da mala. 

 
PJ 

Ai, que saco, mãe! Me deixa em paz! (coloca a mala no chão ao seu lado e se joga no 
sofá bufando) Ai, não aguento mais isso! Ninguém me entende! 
 

DIABONZINHO põe a mão para fora da 
ma;a e cutuca PJ. PJ se assuta. 
DIABONZINHO tira de dentro da mala 
um livro gigante com o título “O que 
estou pensando agora?”. No momento 
que ele abre, toca uma música circense e 
entra ANJINHO, que ajuda 
DIABONZINHO  a sair da mala. 

 
ANJINHO 

Senhoras e senhores, jovens e adultos, crianças e bebês, encarnados e desencarnados…  
 

DIABONZINHO  
(Entrando na frente dele) 
Respeitável público! 
 

ANJINHO  
(Muito empolgado) 
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Ao longo da história da humanidade, diversos homens e mulheres alcançaram o status 
de heróis, lutando pelo bem de todos, buscando dizimar de toda face da terra qualquer 
vestígio de trevas. Em meio a essas batalhas surge um homem! E diria mais: o homem 
escolhido! E dando a sua vida atravessou pantânos sem fim de orgulho e egoísmo, 
vencendo o mal. (emociona-se e começa a soluçar). Senhoras e senhores! Viemos trazer 
a vocês… 
 

DIABONZINHO  
(Interrompendo) 
Psiu… colega… Foca aqui, queridão. Você está perdendo o rumo. Essa aí é outra 
história. Olha lá! (Aponta) Já tem gente dormindo na platéia e estamos só nos 
introdutórios. Vamos que só temos meia hora para fazer isso aqui! 
 

ANJINHO 
Ah sim, desculpe. Prossiga então, enquanto me recomponho. 
 

DIABONZINHO pigarreia e se prepara 
para começar. 

 
DIABONZINHO 

Venham vivenciar o impressionante, questionador, revelador, indubtável… 
 

ANJINHO 
Mundo de Garizin! 
 

EGO 
(Saindo da platéia) 
Mas que raio de nome é esse? Da onde vocês tiraram isso?  

 
ANJINHO  

(Sentido) 
É onde ficava o templo dos samaritanos… 
 

EGO 
(Com desdém) 
Noooooossa, tão interessante que chega a dar sono! 
 

DIABONZINHO 
Sono?! Duvido que alguém aqui tenha tanta preguiça mental quanto você! 
 

EGO 
Não tinha um nome melhorzinho, não? Tipo, Mundo de… Nazaré?  
 

O DIABONZINHO e o ANJINHO se 
entreolham animados, como se tivessem 
um estalo de idéia. 

 
ANJINHO e DIABONZINHO 
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Venham vivenciar o impressionante, questionador, revelador, indubtável… Mundo de 
Nazaré! 
 

EGO simboliza com o corpo “não 
acredito”. 
 

Cena 2 – Marionetes  
 

PJ deixa o livro no canto do palco e  
junta-se às MARIONETES e congela. 
EGO fica atrás deles a cena deles, 
conduzindo a coreografia, que  
representa o “dar sem sentimento”. 
MORADOR DE RUA está deitado ao 
fundo da cena. “Hino da Hipocrisia” 
começa a tocar e PJ e MARIONETES 
cantam junto. 
 

Hino da Hipocrisia 
 
Nós estamos a lutar pelo progresso 
Estudamos, trabalhamos com sucesso 
Somos bons e por isso obtemos 
Todo o conforto que queremos 
 
Nós seguimos vivendo livremente 
Sem ninguém controlando a nossa mente 
Caridade é um valor entre os mais nobres 
Vamos dando as sobras para os pobres 
 

PJ e MARIONETES jogam roupas 
velhas em cima do MORADOR DE RUA. 
 

MORADOR DE RUA 
Mas eu estou com fome! 
 

PJ começa a despertar e pára de fazer a 
coreografia, olhando para MORADOR 
DE RUA. 

 
Sempre lutando em favor do Espiritismo 
Entretanto sem radicalismo  
Luz do mundo, trabalhamos quando dá 
Aos pouquinhos vamos nos iluminar 
 
Ó, meu Deus nos ajude a caminhar 
Nos abençoe e vigie nosso lar 
Somos teus filhos e devemos merecer 
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Desfrutar de um pouco de prazer 
 

MORADOR DE RUA 
Eu estou com sede!  

 
 

Nós seguimos vivendo livremente 
Sem ninguém controlando a nossa mente 
Caridade é um valor entre os mais nobres 
Vamos dando as sobras para os pobres 
 

PJ vai em direção do MORADOR DE 
RUA e é interceptado pelo EGO.  
 

PJ 
Não, não! Não é possível! Tem alguma coisa muito errada aqui! (aponta para o 
MORADOR DE RUA) Eu sinto que estou… (pausa) Gente, vocês também não estão 
percebendo?  
 

EGO 
Ora, ora! Um cristão como você, que se diz espírita, negando os valores da caridade? 
 

PJ 
Mas ninguém estava ouvindo ele! 
 

EGO 
Ele é um morador de rua, um miserável! Ele precisa de coisas e vocês deram.  
 

PJ 
Mas ele não estava com frio! Ele tinha fome e sede! 
 

EGO 
Tudo que vier para ele é lucro, não tem do que reclamar! De graça, até injeção na testa. 
 

PJ 
Olha para essas pessoas! Nenhuma delas realmente se importou com ele. Ninguém 
perguntou o que ele queria de verdade. E se ele não estivesse só com sede? E se ele 
também quisesse bater um papo, falar de uma angústia? Se ele quisesse só falar que 
tinha uma farpa no dedo? 

 
EGO 

Não seja tolo! Bastaria a sua aproximação desse ser para que ele se sentisse humilhado. 
Tenha piedade dele! 
 

PJ pára e reflete. 
 

PJ 
(indo em direção ao MORADOR DE RUA) 
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Ma… 
 

EGO  
(interrompendo o PJ) 
Nem pense nisso! Colocar a sua própria vida em risco? E se ele te atacar? Não seria 
abusar da proteção dos bons espíritos? Você acha que eles não tem mais o que fazer, 
não? 
 

PJ 
Mas ele é meu irmão! E afinal de contas, que tipo de espírita seria eu se não tivesse fé 
em Deus? (segue caminhando na direção do MORADOR DE RUA) 
 

EGO chama ASSISTENTE e ambos 
começam a bater palma. 

 
EGO  

Parabéns, meu rapaz! Você passou no teste!  
 

PJ 
É? Passei? Quer dizer… que teste? 
 

EGO 
Milhares de almas manipuladas… 
 

PJ 
Manipuladas? 
 

EGO 
Iluminadas, eu quis dizer iluminadas! Milhares de almas iluminadas já tentaram passar 
nesse teste. Mas quando chegaram nesse exato ponto, elas fraquejaram. Mas você, não! 
Você é especial! Você está em cima do muro!  
 

PJ 
Mas isso é bom ou ruim? (pausa curta) 
 

EGO 
Isso é ótimo! Tudo que está em cima é ótimo! Mas o que importa é que você passou no 
teste. E por isso foi escolhido para partipar do programa EM CIMA DO MURO! (toca 
vinheta do programa) Vamos, meu rapaz, o programa já vai começar! 
 

ASSITENTE expulsa MORADOR DE 
RUA de cena. EGO e PJ vão para o 
cenário do jogo. 
 

ANJINHO 
Ai, eu adoro esse programa! 
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Cena 3 – Em cima do muro 
 

EGO se apronta para apresentar o jogo. 
ANJINHO e DIABONZINHO sentam no 
meio da platéia, comendo pipoca.  

 
ASSISTENTE 

O programa começa em 5, 4, 3, 2 (faz 1 apenas com a mão) 
 

EGO 
Bom dia, senhoras e senhores! É um enorme prazer estar de volta com mais um 
programa (toca uma vinheta com o nome do programa). E hoje estamos aqui com um 
convidado muito especial. Se apresente, meu rapaz. Seu nome é… (oferece o microfone 
para o PJ mas não o deixa falar nada) E eu sou o seu apresentador! Então, vamos logo 
passar para a primeira etapa do nosso jogo. Nessa etapa, eu vou te fazer algumas 
perguntas e você tem três opções de resposta. Com isso dito, vamos a primeira 
pergunta!  
 

ASSISTENTE entrega 3 plaquinhas para 
o PJ (“sim”, “não” e “em cima do 
muro”).  

 
EGO 

Rapaz, eu sinto que dentro do seu coração você guarda sentimentos profundos, assim, 
digamos, dentro do que podemos conceber, certos aspectos daquilo que poderíamos 
chamar, assim, de forma clara e objetiva, de preocupação com aqueles mais 
infortunados, aqueles que de uma maneira ou de outra erguem as mãos juntos num 
pedido a uma entidade superior a elas e como que um enviado, você se consideraria, 
sem qualquer forma de desprezo ou depreciação, sem nenhuma dúvida no seu coração, 
tal agente consolador? 
 

PJ  
(sem graça) 
Oi?! 
 

EGO  
(impaciente) 
Você é caridoso? 
 

PJ  
(levantando a plaquinha SIM) 
Com certeza! 
 

EGO 
Dez pontos pra mim! 

ASSISTENTE levanta plaquinha de 
“aplauso”. 
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ANJINHO 

Ele não ganhou os pontos porque, na verdade, a caridade é silenciosa. 
 

EGO 
Vamos a segunda a pergunta! Atenção porque essa é fácil! Você está passeando e de 
repente um morador de rua te aborda pedindo um prato de comida. Você pagaria um 
almoço para ele? 

PJ levanta a plaquinha do SIM. 
 

EGO 
Você daria do seu próprio prato de comida? 
 

PJ levanta a plaquinha do SIM. 
 

EGO 
Você o convidaria para sentar-se a mesa com você e dividir a sua coca-cola? 
 

PJ levanta a plaquinha do SIM. 
 

EGO  
Você chamaria ele para sua festa de aniversário? 
 

PJ 
Mas o que isso tem a ver? A gente não estava na rua? 
 

DIABONZINHO  
(empolgado) 
Chama logo, vai! 
 

ANJINHO 
Você está indo tão bem! 
 

PJ levanta a plaquinha do SIM. 
 

EGO 
(narrando confiante) 
Então vamos lá: festa de dezoito anos. Casa cheia. Toda a família e amigos reunidos. Na 
hora do parabéns, aquele bolo bonito. Você posicionado em frente ao bolo e todos 
cantando parabéns para você. Mas será a sua mãe, quem fez o bolo, a receber o primeiro 
pedaço? Será o seu pai, que pagou a festa? Será seu tio e sua tia, seus primos ou seus 
avós? Será o seu melhor amigo, com quem você convive desde os 5 anos? Quem será 
que receberá o primeiro pedaço de bolo? E eu te pergunto: será esse desconhecido? 
 

PJ, sem graça, levanta a plaquinha do 
NÃO. 

 
EGO 
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Dez pontos pra mim! 
 

PJ 
Mas e todas as outras perguntas? 
 

EGO 
Claro, tem toda razão! Meio ponto para você! Vamos a terceira pergunta! Bem a sua 
frente tem duas pessoas tristes. Uma delas é um desconhecido se debulhando em 
lágrimas, e a outra um amigo seu, tristinho. Você ajudaria o desconhecido desesperado 
ao invés do seu amigo do peito, que te ama tanto e cresceu junto com você, como um 
irmão? 
 

PJ levanta a plaquinha do NÃO.  
 

EGO 
Dez pontos para mim! Eu adoro esse jogo! 
 

ANJINHO 
Na verdade, todos somos irmãos. E o irmãozinho desconhecido estava mais 
necessitado…  
 

DIABONZINHO 
Presta atenção! Essa estava dada! 
 

EGO 
Próxima pergunta! Você está indo fazer uma prova de vestibular quando seu vizinho… 
 

PJ levanta a mão. 
 

PJ 
Mas eu não tenho vizinho! 
 

DIABONZINHO 
Tanto faz, qualquer pessoa, é uma situação hipotética! Concentra! 
 

EGO 
Enfim, seu vizinho hipotético pede sua ajuda, desesperado, pois ele precisa levar a mãe 
para o hospital e o carro dele está na oficina. Você ajudaria ele ao invés de fazer a sua 
prova de vestibular? 
 

PJ olha as plaquinhas, confuso, e 
levanta a plaquinha EM CIMA DO 
MURO. 

 
EGO 

Trezentos pontos pra mim!  
 

ANJINHO 
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Ele deveria ter tomado uma decisão! 
 

EGO 
Felizmente, você não foi bem na primeira etapa. Logo, eu estou ganhando! Mas não 
fique triste, pois agora nós temos uma pergunta bônus que vai decidir o vencendor da 
primeira etapa! (vira para platéia apontando para ele mesmo) Ouça atentamente!  
 

DIABONZINHO 
Foco, rapaz, foco! Vamos virar esse jogo! 
 

EGO 
Vamos escolher um dia aleatório. Por exemplo, anteontem. Você se lembra desse dia, 
meu rapaz? 
 

PJ  
(levantando a plaquinha do SIM) 
Um ponto para mim! 
 

EGO 
Não tão rápido, meu caro. Visualize o que você fez nesse dia. Você ajudou alguém? E 
essa não é a pergunta final.  
 

PJ levanta a plaquinha do SIM. 
 

EGO 
E agora, a pergunta bônus. Valendo a liderança do nosso placar! Você acha que 
aproveitou todas as suas chances de ajudar as pessoas? 
 

PJ pensa e levanta a plaquinha do SIM. 
 

EGO 
Me dê alguns exemplos. 
 

PJ 
Eu ajudei minha mãe a carregar as compras… (pensa) Eu ajudei o meu irmão a fazer o 
dever… (pensa) Meu amigo estava triste e eu perguntei porque! (pensa)  
 

EGO 
Já é o bastante. Agora, a produção vai nos dizer todas as oportunidades que você teve de 
praticar a caridade. Está saindo, está saindo… Você teve, exatamente, 221 
oportunidades, usando apenas 5 delas, o que nos deixa com o placar final de 216 
chances desperdiçadas! Eis alguns exemplos: enquanto você estava sentado no ônibus, 
passaram 14 pessoas que ficaram em pé; seu irmão te pediu um copo d’água e você não 
quis pegar; você passou por três pessoas desconhecidas que carregavam peso e não 
ajudou; você ouviu que alguém estava perdido e não se importou em dar informações, 
entre outras coisas que passaram despercebidas. Então, mais 216 pontos para mim!  
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PJ 

Mas espera aí! Nem tudo que você falou aí é caridade! Ficar em pé no ônibus? Mas se 
eu cheguei antes qual o problema de ficar sentado? E levar água para o meu irmão? Ele 
vai ficar mimado e preguiçoso se eu for satisfazer todos os desejos dele. 
 

EGO 
Você não está vendo sob o meu ponto de vista. Vamos conhecer agora o prêmio que 
será dado ao vencedor do jogo! 
 

Entra MÁGICO. 
 

MÁGICO 
Cansado de ficar em casa nas suas férias? Você não aguenta mais ver toda a 
programação dos seus canais favoritos? Venha para o hotel Muralha, onde todos os seus 
problemas serão resolvidos por você! Ligue agora e desfrute de todo comodismo das 
nossas instalações: complexo de lojas, spa, mini-golfe, piscinas aquecidas, cinema 
particular, academia, aulas de yoga, salas de jogos, seis refeições diárias elaboradas 
pelos melhores chefs mundiais, boates e muita gente bonita! Hotel Muralha: onde a 
tristeza não te alcança!  
 

PJ 
Nossa, esse lugar parece ser muito bom mesmo, eu poderia ficar aí por uma eternidade! 
 

EGO 
(discreto) 
Você já esteve lá… 
 

PJ 
Mas onde fica esse hotel? 
 

MÁGICO 
Localizado na Estrada da Perdição, número 2! 
 

PJ 
Mas quanto isso vai me custar? 
 

MÁGICO 
Não se preocupe, nós resolveremos isso por você! 
 

PJ 
Mas que tipo de roupa eu levo? 
 

MÁGICO 
Não se preocupe, nós resolveremos isso por você! 
 

PJ 
E como é que eu faço para chegar lá? 
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MÁGICO 

Não se preocupe, nós resolveremos isso por você! 
 

PJ 
Que maravilha, eu não tenho que fazer nada! Isso é ótimo! Vamos logo pra próxima 
etapa do jogo porque eu quero ganhar esse prêmio! 
 

EGO 
Essa próxima etapa vai exigir muita agilidade! Você vai ter que completar as frases em 
apenas alguns segundos! 
 

DIABONZINHO 
Pensa direito! E rápido! 
 

ANJINHO 
Confie no seu coração! 
 

EGO 
Vamos começar! Responda rápido: qual o maior defeito do seu irmão? 
 

PJ 
Ele é muito implicante! 
 

EGO 
Ponto! 
 

PJ 
E chato, egoísta, fofoqueiro, mimado! 
 

DIABONZINHO 
Não exagera, isso não vai te dar mais pontos! 
 

ANJINHO 
Ai meu Deus, pensa bem no que você tá falando… as respostas estão dentro de você! 
 

EGO 
Sua professora seria legal, se não fosse…  
 

PJ 
Pela quantidade de trabalho de ela passa! 
 

EGO 
Ponto! Seu melhor amigo é ótimo, menos quando ele… 
 

PJ 
Me pede dinheiro emprestado, ai como isso me irrita… 
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EGO 
Ponto! O que você pensa sobre aquele menino que senta atrás de você e que usa um 
óculos fundo de garrafa, uma blusa de bolinha, uma calça xadrez e aparelho? 
 

PJ pensa mas não responde nada. 
 

EGO 
Ponto! 
 

PJ 
Ué, mas eu nem respondi nada! 
 

EGO 
Mas pensou! O nosso detector de pensamentos captou tudo!  
 

ASSISTENTE entra com um rolo 
gigantesco de  papel e desenrola 
pelo palco. 

 
EGO 

Nossa, tem coisa aqui que não vale a pena nem ler! Vamos continuar! Quem é o 
responsável pelos problemas da sua casa? 
 

PJ 
É difícil de dizer, porque assim, meu pai é muito agressivo. Ele não bate em ninguém, 
não, mas ele é meio… rude, sabe? E a minha mãe reclama de tudo. Cá entre nós, ela é 
muito julgadora. Ela bota a culpa em todo mundo, ela é sempre uma vítima. Está 
sempre muito cansada do trabalho… até parece que ela tem muita coisa para fazer. O 
que ela tem para fazer? Arrumar a casa, lavar a roupa, cozinhar, lavar a louça, arrumar 
meu quarto, coisas do dia-a-dia... até parece que eu não faço nada! Bom, mas também 
tem meu irmão. E minha mãe ouve tudo que ele diz só porque ele lava a louça que usa. 
Aí, ele bota a culpa de tudo em mim! É tão injusto…  
 

EGO 
Nossa, muitos pontos! E já que você tocou no assunto… qual a maior qualidade do seu 
irmão? 
 

PJ pensa. 
 

PJ 
Ai, que difícil! Não estou conseguindo pensar em nada… 
 

EGO 
Que virada sensacional! Você acaba de ganhar a segunda etapa do jogo! Vamos agora a 
terceira etapa! 
 

ANJINHO 
Ai, isso não está me cheirando bem…  
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PJ 

Como não? Eu estou ganhando! 
 

DIABONZINHO 
Calma, calma, ainda tem jeito que consertar isso! 

 
ANJINHO e DIABONZINHO saem da 
platéia e se posicionam ao lado de PJ. 

 
PJ 

É impressão minha ou eles querem que eu perca? Eu pensei que vocês estavam do meu 
lado! 
 

EGO 
Acabando com o papo paralelo… Então vamos começar.  
 

ASSISTENTE traz um cavelte com um 
quadro coberto com várias partes 
retiráveis, independentes uma da outra, 
e o posiciona de uma maneira que a 
platéia não enxergue. 

 
EGO 

Abaixo de todos esse recortes, temos uma caricatura de uma pessoa que lhe é bastante 
familiar. A cada pedaço retirado, você tem uma chance de adivinhar quem ela 
representa. Quanto mais rápido você acertar, mais pontos serão ganhos! 
 

PJ 
Ah, beleza! Eu já falei que sou muito observador? 
 

PJ retira a primeira peça. 
 

PJ 
Ih, mãos pequenas. O que isso quer dizer? (pensando) Já sei! Deve ser o Pedro, porque 
ele nunca ajuda ninguém. “Ah, eu não posso pegar a carteira no meu bolso porque 
minha mão é muito pequena e blablabla” (bem sarcástico) 
 

EGO  
(rindo) 
Não, não. Podemos passar para a próxima peça. 
 

PJ retira outra peça. 
 

PJ 
Hum, orelha grande… com certeza é a minha professora! Ela vive tentando escutar tudo 
o tempo todo! “O que você tá falando aí, hein? Para de conversar, presta atenção na 
aula!” (voz de imitação) 



     Grupo Espírita de Arte Maria Angélica 

 

 
EGO 

Também não… Pensei que você fosse observador!  
 

PJ retira outra peça. 
 

PJ 
Boca grande! Tenho certeza agora: é o meu irmão, que vive fofocando de tudo por aí. 
Eu sou muito bom! 
 

EGO 
Ainda não acertou… 
 

PJ retira outra peça. 
 

PJ 
Umbigo grande! É meu pai! Eu sei porque ele acha sempre que o mundo gira em torno 
do umbigo dele e que todo mundo tem que fazer tudo do jeito que ele quer… 
 

EGO nega com a cabeça e PJ retira 
outra peça. 

 
EGO 

Preste bem atenção! Essa é sua última chance! 
 

PJ 
Hum, olho grande… tem cara de ser minha mãe! Nada passa despercebido por ela. 
Lembra que eu falei que ela era muito julgadora? 
 

EGO 
Felizmente, você não conseguiu acertar.  
 

PJ 
Quem é, então? 
 

ANJINHO 
Ih, essa descoberta não vai ser fácil… 
 

PJ retira as peças que faltavam. 
 

PJ 
Mas sou eu? 
 

EGO 
É isso mesmo! Cem pontos para mim! Mas o jogo ainda não acabou! 
 

DIABONZINHO 
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Ai, eu não acredito que você não acertou! Essa estava tão fácil, você teve tantas dicas! 
Estava na cara! 
 

PJ 
Mas esse aí sou eu? Eu jurava que eram as outras pessoas… 
 

DIABONZINHO 
Pois é né?! Fica olhando tanto para os defeitos dos outros que não presta atenção em 
você! 
 

PJ 
Meu Deus, é verdade! Será que… 
 

EGO  
(interrompendo o PJ) 
Mas antes de continuar, vamos para os comerciais! 
 

ASSISTENTE retira cavalete e quadro. 
ANJINHO e DIABONZINHO 
disfarçados vão ao meio e começam a 
falar, enquanto EGO está em um canto 
tomando um café que foi trazido pela 
ASSISTENTE. 

 
ANJINHO 

Às vezes você se sente influenciado? Tem a sensação de que deveria fazer algo mais, 
porém não encontra uma maneira?  
 

DIABONZINHO 
(mostrando um Evangelho) Chegou o revolucionário GPS da Verdade, para você 
encontrar o caminho do Senhor! 
 

Nessa hora, EGO cospe o café e faz 
sinal de corta, enquanto ANJINHO e 
DIABONZINHO saem correndo. 

 
EGO 

Quem deixou isso ir para o ar? Agora vai me dar muito mais trabalho para consertar 
tudo! Vamos voltar ao jogo! 
 

PJ 
Mas calma aí, eu nem peguei o telefone deles! 
 

EGO 
Dos males o menor! 
 

PJ 
Mas espera aí, aquele produto é perfeito! Tudo que eu precisava! 
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EGO 
Ih, você é tão ingênuo… Não sabe como é propaganda? O produto não deve nem 
funcionar. 
 

PJ 
Mas ele descreveu tudo que eu estava sentindo. Às vezes eu me sinto manipulado, sabe? 
Fazendo as coisas só para não me sentir excluído. 
 

EGO 
Sua mãe nunca te falou para não comprar nada pelo telefone? Nunca ouviu falar no 
golpe do cartão de crédito? 
 

PJ 
Mas eu realmente preciso daquele produto. Acho que eu vou atrás deles. Quem sabe 
eles me vendem aqui na hora. 
 

EGO 
Persistência!!! Você demonstrou o resultado da próxima etapa. E olha que ela nem 
começou! Isso significa que você ganhou a estada no Hotel Muralha. 
 

PJ 
Eu ganhei? Eu ganhei!!! 
 

EGO 
Sim. E por você ter se mostrado o participante mais em cima do muro da história desse 
programa, a nossa produção decidiu que você vai poder levar um acompanhante!! 
 

PJ 
Eu vou? 
 

EGO 
Nós acessamos o seu arquivo confidencial e escolhemos quatro pessoas muito presentes 
na sua vida. E aqui estão suas opções! 
 

EGO 
Opção 1: sua mãe! 
 

PJ 
Eu adoro minha mãe, mas outro dia a gente teve uma discussão. Estamos meio brigados 
e eu não quero nem olhar para cara dela, quanto mais levá-la em uma viagem. 
 

EGO 
Ok, não tem problema! Opção 2: o Pedro, seu melhor amigo! 
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PJ 
Ah, não, o Pedro nunca me devolve o dinheiro que ele me pede emprestado e eu já estou 
de saco cheio disso. Se ele não me paga, porque eu vou levá-lo para uma viagem as 
minhas custas? 
 

EGO 
Tudo bem, nós ainda temos mais 2 opções! Opção 3: seu pai! 
 
 

PJ 
De jeito nenhum! Uma vez a gente viajou quando eu era pequeno e meu pai me obrigou 
a dar uma volta no banana boat com ele, e eu quase me afoguei. Me lembro como se 
fosse ontem, me traumatizou, viajar com ele de novo nunca mais! 
 

EGO 
Então tá… Opção 4: seu irmão! 
 

PJ 
Não! Ele estraga minha vida social. Sempre acaba contando umas coisas que eu não 
quero que ninguém saiba. Acho que eu vou ter que ir sozinho mesmo, né? Aliás, você 
não quer ir comigo, não? 
 

EGO 
Eu sabia que você ia tomar a melhor decisão!! Você é o meu melhor amigo. 
 

DIABONZINHO 
(Dando um tapinha na cabeça do PJ) 
Presta atenção, meu irmão! Aonde você acha que está indo? Você está se enrolando 
mais uma vez! 
 

ANJINHO 
Não precisa falar desse jeito. 
 

DIABONZINHO 
Ah, não! Agora ele vai ter que me ouvir.  
 

EGO 
Opa, opa… Não se intromete, não! 
 

PJ 
Não, peraí. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Algo me diz que eu preciso. 
 

ANJINHO 
Isso, meu irmão! Reaja! 
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DIABONZINHO 
Quantas vezes mais você vai precisar sofrer? Quantas vezes ainda você vai optar pelo 
seu bem-estar? Você começou muito bem, levantou a bandeira da caridade e se 
preocupou com as outras pessoas, mas acabou desviando o olhar. E o pior, você foi 
incapaz de enxergar entre os mais íntimos a oportunidade da vivência cristã.  
 

EGO 
Ei! Você está sendo muito direto. Isso é trapaça! 
 

DIABONZINHO 
 A forma como eu falo quem decide é ele. 
 

EGO 
Mas ele tem livre arbítrio. 
 

PJ 
Não, ele está certo...  
 

DIABONZINHO 
E você ainda se diz espírita. 
 

EGO 
Mas o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para dominar suas más 
tendências. 
 

DIABONZINHO 
(falando com EGO)  
Grande esforço, Sr. Em Cima do Muro. O que o senhor quer na verdade é não assumir 
responsabilidade nenhuma na sua vida. 
 

ANJINHO 
 Calma! Deixa que eu falo com ele. 
 

EGO 
Agora vocês estão pegando pesado.  
 

ANJINHO 
Esse jogo você não ganha mais. 
 

EGO apontando para a platéia. 
 

EGO 
Não se preocupe. Tem muita gente aqui para jogar comigo. 
 

ANJINHO 
Não seja tolo. Todo mundo aqui já entendeu suas intenções. Estão todos despertos. 
 

EGO 
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Quarta-feira vai chegar e um terço desse bando não voltará. 
 

EGO se afasta. PJ percebe as intenções 
do EGO. Olha para ANJINHO e 
DIABONZINHO espantado. 

 
ANJINHO 

É isso mesmo que você está pensando. 
 

DIABONZINHO 
Agora vai lá e resolve isso com ele. Mostra quem está controlando quem. 
 
 

PJ vai atrás do EGO, revoltado. 
 

PJ 
Eu achei que você estivesse do meu lado. 
 

EGO 
Calma, não é nada disso que você está pensando. Aliás, eu queria mesmo te falar… 
Aquele gesto com o morador de rua… Nossa, que coisa mais bonita. Que espírita 
exemplar. 
 

PJ fala confuso. 
 

PJ 
Mas eu não fiz nada.  
 

PJ lembra como o EGO o manipulou na 
cena das marionetes. 

 
PJ 

Aliás, se eu não fiz foi culpa sua. 
 
 

DIABONZINHO 
É… Só não esquece que ele é você!! 
 

PJ demonstra espanto. 
 

DIABONZINHO 
Eu também sou você. 
 

ANJINHO 
E eu também!! 
 

EGO 
Olha… 
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PJ corta o EGO. 

 
PJ 

Ôu, agora quem fala sou eu!! 
 

EGO abaixa a cabeça, derrotado. 
 

PJ 
Não quero mais ser enganado. Todos esses anos eu achei que a caridade estivesse 
presente em minha vida. Sempre me considerei um ótimo trabalhador espírita. Achava 
que ao entregar uma quentinha para um morador de rua ou participar da campanha do 
agasalho seria o suficiente! Mas agora vejo que não é bem assim. Como posso dizer que 
sou espírita se a minha própria família é motivo da minha constante irritação? Nunca 
busquei entender os meus pais, os meus amigos, o meu irmão. Eu nunca busquei me 
entender!! Em muitas ocasiões, a minha consciência me mostrava um caminho e eu 
acabava optando por outro mais fácil e menos doloroso. 
 

ANJINHO se aproxima, feliz com a 
reflexão do PJ. 

 
ANJINHO 

Somos nós quem escolhemos o caminho que iremos trilhar. Foi você quem insistiu tanto 
para que nessa vida tivesse contato com a doutrina espírita, e o que tem feito é buscar 
nela as desculpas para não fazer nada diferente do que todos fazem. Acorde desse torpor 
e peça força a Deus, agradecendo pela luz do Espiritismo. Lembre-se que não é por 
dizer-se espírita que você será salvo, mas por compreender os ensinos do Cristo. Dessa 
forma é que o Espiritismo te fará melhor cristão. Esforce-se para que, ao ser observado, 
os outros entendam o que é ser um verdadeiro espírita. 
 
 

PJ olha para o livro e depois para 
ANJINHO. PJ pega e fecha o livro. 
Todos os personagens em cena caem no 
chão. PJ sai de cena gritando. 

 
 

PJ 
Mãe!! Mãe!! 
 

EGO, como se estivesse fingindo de 
morto, levanta o pescoço, olha em volta 
e se levanta. 

 
EGO 

Bom dia, senhoras e sonhores. É um enorme prazer estar de volta com o programa… 
 

 



     Grupo Espírita de Arte Maria Angélica 

 

 
DIABONZINHO 

(cortando EGO) 
Ôu, grandalhão. Agora nós estamos meio sem tempo. 
 

EGO e ASSISTENTE  ficam atonitos e 
saem cabisbaixos. ANJINHO e 
DIABONZINHO falam como se 
estivessem apresentando um espetáculo 
circense. 

 
ANJINHO 

É, porque agora, respeitável público, nós vamos conhecer uma outra história. 
 

DIABONZINHO 
Uma história real… 
 

ANJINHO 
…de muito amor… 
 

DIABONZINHO 
…e de caridade… 
 

ANJINHO 
Comigo seguirão o Pólen multiplicador e as Sementes que já germinam. 
 

DIABONZINHO 
Comigo seguirão as Flores já maduras e a colheita que se faz necessária hoje! 
 

Cada personagem dirige os jovens para 
as respectivas salas. Fim. 
 

Ao fim da peça, o filme “Madre Teresa” foi assistido pelos jovens. 


