
1

VIA SACRA 2014 - versão 3

CRISTO - LIBERTAÇÃO E LIBERDADE
Giovana Gobeth

Tema: Fratemidade e Tráfico Humano

Lema: "Para a Liberdade que Cristo nos libertou" (015,1)

Indicações: Os demônios serão lindos e sedutores, mas alternarão entre a sedução e o
aterrorizante. Estarão vestidos em tons avermelhados.

Os anjos serão leves com tules azul claro

Personagens

Lúcia- (vítima que se tomou aliciadora e se arrepende. Tenta salvar a amiga Nanda que está no
cativeiro)

Nanda- (vítima)

Clara- (vítima)

Felipe-(Rapaz engajado na luta contra o tráfico. Teve um irmão sequestrado para roubo de órgãos)

Família de Nanda- Pai, mãe e ] irmã

Martina-

Bianca-

(investigadora)

(secretária de Martina)

JB- (poderoso chefão d? tráfico)

Capangas- (2 capangas que serão os 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz)

Beatriz- (vilã que cuida das meninas. Explosiva, impaciente e violenta)

Pietra- (vilã que vem buscar as crianças. Irônica e cínica, com altivez)

Prostitutas- 3 ou 4 meninas para figuração

(Tempestade, muito barulho e alternância de luzes e focos quando as personagens falam. Jesus
dorme tranquilamente no meio do palco, cercado por seus discípulos, que estão assustados com a
tempestade. Outras personagens estão espalhadas em pontos estratégicos do palco.)

Discípulo 1- Como ele pode dormir tranquilamente em meio a esta tempestade?

Lúcia- Senhor Jesus, como posso acreditar que és o Amor. ... se parece não se importar com a
tormenta que invade nossas vidas?
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Discípulo 2- Devemos acordá-l o?

Felipe-

Lúcia-

Nanda-

Clara-

Chefão-

É preciso acordar para Deus, para a missão dos homens. Chamar por ele.

Ele me ouve?? Ele me ouve?

Por que? Por que? Senhor, por que, Pai? Por que isso está acontecendo comigo?

Tenha fé! Sem ela nada faz sentido.

Parece que o seu Deus lhe abandonou, não foi? Deus! Que Deus!??

Martina- Sim! Deus! Mas ele precisa das pessoas!! Onde estão os bons? Se os bons não
fazem nada ... quem manda são os maus!

Lúcia- Ele me ouve?? Ele me ouve? Mestre, eu clamo por ti.

Discípulo 3- Mestre, mestre ...

Jesus- O que acontece, homens? Por que tanta aflição? (levantando-se, repreendeu o vento
e afúria da água; e cessaram, efez-se bonança.) (Lc 8,24)

Cessem! Onde está a vossa fé?

Discípulos- Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? (Lc 8,25)

1a Entrada dos Anjos c Demônios

Anjol-

Anj02-
Sua Paz?

Quem é este que acalma a tempestade? Que até os ventos e as águas lhe obedecem?

Quem é este que transforma a tempestade que existe na vida das pessoas e lhes dá a

Anj03- Mas o mesmo homem que trouxe a serenidade ... ficou enfurecido quando no templo
de seu Pai os mercadores estavam comprando e vendendo.

Anj04- E hoje ... fazem do templo que é cada homem ... a humilhação do comércio humano.

(Os demônios estarão anunciando as vendas de pessoas e órgãos e formarão bancas com seus
corpos, não haverá móveis)

Demônio 1- Aproveitem a oferta! Venham conferir! Os melhores rins ... pelos menores preços!

Demônioz- Podem vir! Podem vir! O que vocês procuram? Temos tudo por precinhos
camaradas! Você quer um homem forte para trabalho pesado?

Demônioô- Quer uma mulher novinha para trabalho leve ...?

Demônio- Ou quer uma criancinha linda?? Temos também! Escolha! Escolha! Loira, ruiva,
morena, negra .... Digam o que querem!

Jesus- (derrubando as bancas e afastando os demônios) Está escrito: 'A minha casa será
chamada casa de oração'; mas vocês estão fazendo dela um 'covil de ladrões'! (Mt 21,13) Afastem-
se! Saiam daqui! (pausa)

Ficam Jesus e os discípulos, demais personagens saem.



3

SANTA CEIA (Mesa, pão e cálice trazido pelos anjos)

Jesus- Em verdade, em verdade, vos digo: quem crê em mim fará as obras que faço e fará
até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei a fim de
que o Pai seja glorificado no Filho.

Dou-vos um mandamento novo; que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Para onde vou
vós não podeis ir. Mas vou preparar-vos um lugar.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.

Em verdade vos digo: um de vós que come comigo há de me entregar.

Judas- Acaso sou eu, mestre?

Jesus- Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha

memória. Este cálice é a nova Aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós.

(Saem)

Martina- (interrogando Lúcia) Vamos relembrar, Srta Lúcia! Você diz que sua amiga
Fernanda Alves, de 20 anos, teria se queixado com a senhora sobre suas condições de vida e de
trabalho. É isso?

Lúcia- É isso mesmo, doutora! Ela reclamou da casa dela, da família ... disse que estava cansada
de tudo! Queria mudar de vida!

Martina-
em vista?

Certo! E ela mencionou algum lugar que gostaria de ir? Algum emprego que tivesse

Lúcia- Ela disse que o sonho dela era morar no exterior. No Japão ... ou algo assim! E
trabalhar como modelo.

Mãe de Nanda- Desculpe, doutora Martina! Mas tudo isso é muito estranho. A minha filha,
a Nanda, é uma menina muito doce e tranquila. Não faz nenhum sentido essa história.

Martina- Senhora, a investigação leva tempo. E a menina sumiu há apenas alguns dias!
Temos que recolher todas as informações, ligar fatos e, principalmente, aguardar. Existem muitos
casos em que a pessoa foge de casa e a família nem sabia que a pessoa estava descontente. Ainda
não posso dar um parecer!

Irmã de Nanda- Obrigada, doutora Martina! Sabemos que a senhora está fazendo o seu
trabalho e da melhor maneira possível! É que estamos aflitos! Temos medo de que algo ruim tenha
acontecido com a minha irmã.

Martina- Eu entendo. Mas aconselho vocês a aguardarem algum contato. Da própria
Fernanda, ou quem sabe ... de sequestradores. Por enquanto é isto. Se lembrarem de algo
relevante ... me avisem.

Lúcia- Doutora Martina, por favor, encontre a minha amiga. (sai)

Martina- Por que acabo me preocupando tanto? Por que eu tenho que me sacrificar por
pessoas que, deliberadamente, fizeram escolhas erradas?
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Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim mesmo que o fazes.(Mt

(Horta das Oliveiras)

Jesus- Minha alma está triste até a morte. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este
cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita.

Tentação-

Jesus-

Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão.

Está escrito: Não só de pão vive o homem

Tentação - Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e
eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostares diante de mim, toda ela será tua.

Jesus- Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto.

Tentação - Se és filho de Deus atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus
anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda: E eles te tomarão pelas mãos, para que não
tropeces em nenhuma pedra.

Jesus-

Nanda-

Jesus-

Clara-

Nanda-

Clara-

Nanda-

Clara-

Foi dito: Não tentarás ao Senhor, teu Deus. (Tentação se afasta)

É essa a vontade de Deus pra mim?

A vontade de Deus é sempre o Amor.

Não. Essa não é a vontade de Deus. Isso é fruto da ganância dos homens.

Mas por que Deus permite tanto sofrimento, Clara?

Nanda, deve haver um propósito em tudo isso, você não acha?

Eu não sei. Eu confiei tanto nela! Ela era minha melhor amiga! E me traiu.

Até mesmo Jesus foi traído, Nanda!

2"Entrada dos Demônios

(Judas entra seguido pelos soldados e demônios. Beija Jesus).

Jesus-

(Os soldados levam Jesus. Coreografia da morte de Judas)

Judas, com um beijo você me trai?

I" Estação - Jesus é condenado à morte

(Entra Pilatos, Jesus, soldados e demônios)

Pilatos- Que acusação trazeis contra este homem?
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Voz em off- Se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti.

Pilatos- Tomai-o vós mesmos, e julgai-o conforme a vossa Lei.

Voz em off- Não nos é permitido condenar ninguém à morte.

Pilatos- Tu és o rei dos judeus?

Jesus- Falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?

Pilatos- Sou, por acaso, judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim.
Que fizeste?

Jesus- Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos
teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui.

Pilatos- Então, tu és rei?

Jesus- Tu o dizes: eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo: para dar
testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta minha voz.

Pilatos- Que é a verdade? (pausa) De onde és tu? (pausa) Não me respondes? Não sabes
que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar?

Jesus- Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto; por isso, quem a ti
me entregou tem maior pecado.

Voz em off- Crucifica! Crucifica!

Pilatos (para a plateiai- Que farei com Jesus, que é chamado o Cristo?

Voz em off- (gritam) Crucifica! Mata! Crucifica!

Pilatos- Mas que mal ele fez? Não vejo culpa neste homem. Vou castigá-lo, depois o
deixarei livre.

Voz em off- Se o soltas, não és amigo de César! Todo aquele que se faz rei opõe-se a César!

Pilatos- (jaz sinal. Entra uma serva com uma bacia) Lavo minhas mãos. Sou inocente pelo
sangue deste justo! É um problema de vocês!

Voz em off- Que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos.

Pilatos- Chicoteiem Jesus e crucifiquem-no.

Soldado- (colocando a coroa de espinhos e zombando) Salve, rei dos judeus! (Demônios
riem e comemoram)

(Passeata com cartazes e faixas. Felipe é o organizador e discursa como num palanque eleitoral)

Felipe- Queremos cobrar das autoridades ações que previnam o crime do tráfico humano.
Ações que inibam aliciadores e traficantes. Ações rígidas e penas severas. Mas, principalmente,
queremos pedir que TODOS estejam atentos! Atentos às necessidades uns dos outros, para que
não seja preciso que ninguém se perca por caminhos errados e tristes. Para que não haja excluídos,
rejeitados e famintos, que tenham que vender sua dignidade por um pedaço de pão. E que
uinguém acredite em falsas promessas, soluções mágicas e dinheiro fácil. Que as pessoas
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entendam que a vida é o que temos de mais precioso! Que o sorriso de uma criança vale mais que
o dinheiro que um órgão seu pode trazer. Meu irmão foi vítima desse crime em 2009 e por isto,
amigos, eu faço desta causa a minha luta! (Lúcia se aproxima de Felipe).

23 estação: Jesus carrega a cruz (Anjos o seguem) Enquanto saem erguendo os cartazes e
cantando

33 estação: - Jesus cai pela e vez

demônios

(Entram JB com seus capangas e Nanda)

JB- Então essa é a bonitinha que está querendo dar trabalho? Você não tem medo de morrer?
Quebro seus ossos em milhares de pedacinhos! Faço você engolir seus dentes e bebo seu sangue
nas minhas taças de cristal, menininha! Não me dê trabalho, não! Você vai se comportar ou vai
logo pro inferno.

Nanda- Eujá tô no inferno!

JB- É? Então você já sabe muito bem quem é o diabo aqui! (balem em Nanda)

Nanda- (caída ao lado de Jesus) Jesus ... nunca te vi tão de perto!

JB- (Pegando Nanda) Tem mais coisa pra você aprender!!

Anjos ('lfitas)

43 Estação - Jesus encontra sua mãe

(Anjos continuam em cena)

5" Estação - Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz

Soldado- Você! Ajuda o Galileu a carregar a cruz!

(A cruz será passada para Felipe, Martina, mãe de Nanda, irmão, ele ... Eles não andarão com a
cruz, mas a cruz será movimentada através deles.)

63 Estação - Verônica enxuga o rosto de Jesus

(Em vários pontos do palco personagens caídas. Verônica entra seguida por personagens com
véus, que secarão o rosto das personagens caídas. Quando Verônica mostrar o rosto de Jesus
(obs-será o único colorido) as personagens com véus mostrarão cartazes de desaparecidos. Vão
saindo lentamente. Jesus segue a caminhada. Demônios entram arrancando os cartazes)
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73 Estação- Jesus cai pela 2a vez

(Confronto dos anjos e demônios)

S3Estação - Jesus consola as mulheres de Jerusalém (entram chorando)

Jesus- Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai por vós mesmas e por vossos
filhos! Porque dias virão em que se dirá: Felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos
ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram.

(saem)

(í'Pietá" com Nanda machucada, nos braços de Clara.)

(Entra Beatriz falando ao celular e trazendo crianças. Uma delas chora, pedindo a mãe. Entra um
dos Capanga)

Clara- o que é isso? O que essas crianças estão fazendo aqui??

Beatriz- (para Clara) Não é da sua conta! (ao telefone) Eu não encontrei com ela no
lugar combinado! Você não consegue entender isso?? Fala pra ela passar aqui! Ah é?? Então fala
pra ela fazer meia volta, ligar o GPS, erguer as antenas e abaixar as orelhas!!!

Clara-

Beatriz-

O que essas crianças estão fazendo aqui??

Continua com essa sua curiosidade que você vai ver onde vai parar!

Clara- Vocês não podem fazer isso! Você não têm coração? Você não tem filhos? Você
não tem mãe? Nunca teve!?

Beatriz- Não! Nunca tive! E se encontrasse com ela ... cuspiria na cara dela, tah!? Agora
imagina o que eu vou fazer com você se não calar a boca! (para a criança, aos gritos) E você para
de chorar! Se não vou puxar suas orelhas até arrancá-Ias! (Clara protege a criança!) (para o
capanga) Me chama a hora que a cretina da Pietra chegar! E fica de olho nessa corja! (sai)

Criança-

Nanda-

(para Nanda) O que aconteceu com você?

Caí.

Clara- (Para um dos capangas) A Nanda tá doente! Ela precisa de um médico. Ela tá
muito machucada. Não pesa na sua consciência? Você também não conheceu sua mãe? Não
conheceu sua avó? Não teve irmã? Nenhuma mulher cuidou de você?

Capanga-

Clara-

Capanga-

Clara-
de ajuda.

Capanga-

É por causa da minha mãe que estou aqui. Eu preciso de dinheiro. Ela está doente.

Existem outros modos de ganhar dinheiro.

Não consegui sobreviver de outro modo, moça.

Sempre há. Ela precisa de ajuda! Essas crianças precisam de ajuda! Nós precisamos

Sinto muito.
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Cadê a incompetente da Beatriz? (capanga chama Beatriz)

Aaahhh ... eis que surge a ma-da-meee!

Não sabe esperar?

Uma hora e dez de atraso? Achei que não viesse mais! Que algo tinha dado errado!

Trânsito.

Por que não atendeu essa porcaria de celular?

Pietra- Não tocou ... (pausa, olha as crianças) Até que enfim umas crianças mais
bonitinhas, hein Beatriz? As outras pareciam todas crias suas!

Beatriz- (ameaça com faca) Pietra ... um dia vou ter este prazer.

Pietra- Controle, Beatriz. Controle. Senão você não alcança seus objetivos, meu amor!
Você não chega nem na metade do caminho que eu trilhei. Ao invés de me ameaçar. .. cuida
melhor do nosso site! Já viu quantos pedidos de crianças tem lá? E você me vem só com estas 3!
Tá querendo que a concorrência nos arruíne, Beatriz? De que lado você está? Vou levar esses
pirralhos, então! Me ajuda a levá-Ias pro carro! Vamos passear com a tia, vamos crianças!? A tia
tem doce lá no carro ...

Clara- Pra onde vão levá-Ias? (Beatriz esbofeteia Clara e leva as crianças)

9a Estação - Jesus cai pela 3" vez (Música)

(Cena-Investigadora, Lúcia, Felipe e familia de Nanda)

Lúcia- Eu traí minha amiga, Senhor! Mas não vou me matar no remorso! Vou dar a minha
vida para encontrá-Ia. Vou tentar reparar meu erro!

Jesus- Arrependei-vos, pois, e converte i-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor (Atos 3,19):

Martina- Sra. Alves, a Lúcia confessou envolvimento no caso do desaparecimento da sua
filha Fernanda.

Mãe- O que?

Martina- Trata-se de um caso de aliciamento de mulheres. Crime de prostituição. Neste
momento sua filha deve estar em algum outro país.

Irmã-

Martina-

Mãe-

Doutora Martina ... onde ela está?

Não sabemos ao certo.

(gritando com Lúcia) Onde ela está? O que você fez com a minha filha?

Lucia- Me perdoe! Me perdoe! Disseram que iam levá-Ia pra Espanha. Mas o meu contato
de lá disse que ela nunca chegou. Eu sei que foi horrível o que fiz. Mas juro que darei a minha
vida para encontrar a Nanda. Me perdoem.

Mãe-

Jesus-

O que você fez é imperdoável. (para Jesus) O que ela fez é imperdoável, Senhor.

Não te digo para perdoar até sete vezes, mas até setenta vezes sete. (Mt 18,22)
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Jesus-

Eu quero a minha filha! Eu quero justiça.

Felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. (Mt 5,6)

Mãe-

(Entra o pé da cruz)

10· Estação - Jesus é despido de suas vestes

Capanga-

Clara-

(P/ Clara) Tá aqui a chave!

Obrigada. Que Deus lhe abençoe.

llaEstação - Jesus é pregado na cruz

anjos

Jesus- Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem!

Mulher eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. (pausa) Meu Deus, meu Deus, por que me
abandonaste?

(Clara, Nanda e as outras meninas passam correndo pela cena.fugindo. Nanda está sendo
amparada, pois está muito doente)

Martina- Sra. Alves, recebemos uma ligação indicando o paradeiro da sua filha. Ela fugiu do
cativeiro. Infelizmente, devo informar que a saúde dela não é boa.

na Estação - Jesus morre na cruz

(Os capangas representarão o bom e o mau ladrão)

Capanga 1- "Não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós.

Capanga 2- Tu que estás no mesmo suplício, não temes nem mesmo a Deus? Para nós é justiça,
pois recebemos o castigo que mereciam nossos atos. Este, porém, nenhum mal fez. Senhor
lembra-te de mim, quando entrares no teu Reino!

Jesus- Em verdade vos digo: Hoje estarás comigo no Paraíso" (Lucas 23:40-42 )

13a Estação - Jesus é descido da cruz

(Descem Jesus da cruz e prepara-se a 'Pietá '. Música)

143 Estação - Jesus é sepultado

(Procissão de sepultamento. Música)
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As personagens estarão em cena, acompanhando o sepultamento.

Felipe-

Lúcia-

É preciso acordar para Deus, para a missão dos homens. Chamar por ele.

Ele me ouve?? Ele me ouve?

Clara- Tenha fé! Sem ela nada faz sentido.

Mãe de Nanda- Já me senti abandonada por Deus! Talvez para ter uma ideia do abandono
que Jesus sentiu na cruz, quando gritou: Por que? Por que me abandonaste?

Lúcia- (algemada) Mestre, eu clamo por ti. No desespero em que agora me encontro.
Pagando pelos crimes que cometi diante de Deus e dos homens.

Clara- Tenha fé! Sem ela nada faz sentido.

Lúcia- Mestre, eu clamo por ti.

Martina- Sim! Deus! Mas ele precisa das pessoas!! Se os bons não fazem nada ... quem
manda são os maus!

Mãe de Nanda- Depois que a minha filha morreu ... eu blasfemei! Minha vida era em vão ... e
seguiu assim por tempos! Até o dia em que ouvi em meu coração a voz de Jesus: "Amem os seus
inimigos e orem por aqueles que os perseguem" (Mt 5,44) (aproxima-se de Lúcia). Minha vida
estava vazia até o dia em que percebi os milhares que sofrem junto comigo (entram em cena
personagens com os cartazes) e então resolvi lutar!

Felipe- Eu faço desta causa a minha luta!

Mãe de Nanda- Eu faço desta causa a minha luta! Pela minha filha, por todos os filhos ... e
pais ... e crianças ... esqueço meu próprio sofrimento e me junto às dores do mundo.

Martina- Porque se os bons se calarem ... os maus mandarão!

Mãe de Nanda- Pela ressurreição da minha filha! Pela ressurreição de todos nós em Cristo!

lSaEstação - Jesus Ressuscitou


