A Caça ao Tesouro
por Sulamita Ricardo
Personagens
KidDafyInsetos:
LouvaldoLumeMilaMalu-

Obs: Os personagens não precisam ser insetos, você pode inventar outros
personagens. Cada personagem não precisa ser necessariamente do sexo
mencionado acima. Você pode inventar 6 personagens novos, todos homens, ou
todos mulheres, por exemplo, que não vai influenciar no conteúdo da peça.

1ª Cena
Insetos e Kid entram e começam a conversar com as crianças sobre o feriado. Dafy
chega com roupa de caçador e todos começam a rir.

Kid- Dafy, o que é isso? Que roupa ridícula é essa? Bom, todas as roupas que você
usa são ridículas, mas essa está demais!
Lume - Tá muito engraçado!
Louvaldo - Você devia usar essa roupa mais vezes!
Kid- Poxa, gente, vocês não perdoam.
Mila- Dafy, onde você arranjou essa roupa?
Dafy- Eu achei essa roupa no baú do meu avô. Não é legal?
Todos- Definitivamente não!
Dafy- Ah, vocês é que não têm estilo. Mas tudo bem, isso não interessa. O que
interessa é o que eu achei junto com essa roupa.
Lume- O que, comida?
Dafy- Não, seu esfomeado! Junto dessa roupa eu achei um mapa que deve levar a
um tesouro.
Todos- Oba, tesouro!
Dafy- Mas o mapa está muito velho.
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Todos- Ah....
Dafy- Mas junto do mapa veio uma pista!
Todos- Oba!
Dafy- Mas além dessa tem outras cinco que a gente tem que descobrir onde está.
Todos- Ah...
Kid -(interrompe) Ah, e daí que tem cinco pistas? Vamos tentar! Imagina se a gente
conseguir achar esse tesouro? Vamos ficar ricos!
Todos- Oba, dinheiro!
Cada um imagina o que poderia comprar com o tesouro
Dafy- Agora minha roupa não é tão ridícula assim, é?
Todos - É!
Dafy- Ah, deixa pra lá!
Louvaldo- Pega logo a pista aí, Dafy.
Dafy- Calma! Como vocês querem procurar um tesouro sem equipamento?
Precisamos de cordas, água, comida, lanterna, uma bússola, um rastreador GPS,
um Kit de primeiros socorros, uma maca, uma barraca de emergência, botas, capas
de chuva...
Todos- Dafy, a pista!
Dafy- Tá bom!

2ª Cena
1ª Pista
Dafy pega a primeira pista. A peça é uma brincadeira de caça ao tesouro. Na pista
está escrito um texto da Bíblia. Cada personagem irá encontrar um pista. O que
encontrar irá contar a história mencionada no texto, e o próximo personagem irá
desvendar o enigma. A pista deve estar escondida no local da palavra chave. Se no
local da peça não tiver as características da palavra chave, como verde, madeira e
uma coluna, você pode trocar as passagens da Bíblia por outras que contenham as
características do local.

Lume- Alguém tem Bíblia aí?
Cada um fala que não.
Mila- Que texto é esse? Peraí, eu conheço essa história!
Conta a história, dando ênfase na palavra chave
Gênesis 1
Assunto- Criação do mundo
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Palavra- chave: verde
Lume- Já sei! A pista é verde!
Todos procuram- Lume acha a pista

3ª Cena
2ª Pista
Na pista está o texto de Daniel 5. Lume conta a história com ênfase na palavra
chave.
Assunto-Daniel e a estranha escritura na parede
Palavra-chave: parede
Louvaldo- Já sei, a palavra chave é parede!

4ª Cena
3ª pista
Todos procuram. Louvaldo acha a pista e conta a história.
Atos 5:12 ao 20
Assunto – O anjo do Senhor derruba as portas da prisão e liberta Pedro
Palavra chave : Porta
Malu - Muito simples, a palavra chave é porta!

5ª Cena
4ª pista

Todos procuram a pista: Malu acha a pista e conta a história.
Dá ênfase na palavra chave.
2 Crônicas 2:9
Assunto:Salomão e a construção do templo
Palavra-chave:madeira
Kid- Gente, a palavra chave é madeira!
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6ª Cena
5ª pista

Todos Procuram. Kid acha a pista e conta a história com ênfase na palavra chave.
Gênesis 35
Assunto: Jacó retorna a Betel
Palavra chave: coluna
Dafy- Eu sei! A resposta é coluna!

7ª Cena
6ª pista

Todos procuram. Kid acha a pista.
Atos 2
Kid- Essa história fala de quando o Espírito Santo visitou os discípulos de Jesus. Na
Bíblia diz que desceu do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda
a casa onde eles estavam.
Lume- Já sei a resposta: é vento!
Louvaldo- Nada disso: é som!
Começam a discutir.
Inseto - Calma, gente!
Lume- Tá bom, vamos ver quem acerta. Eu procuro o vento e você procura o som!
Louvaldo- Já é!
Começam a procurar. Louvaldo acha o baú. Todos ficam ansiosos para abrir.
Louvaldo abre. Dentro do baú tem uma Bíblia.
Todos: Uma Bíblia?
Lume- Abre aí, Louvaldo,deve ter um cheque de milhões de reais aí dentro.
Louvaldo acha um bilhete e lê.

Bilhete: Parabéns, vocês acharam o melhor tesouro do mundo: a Palavra de
Deus. Aqui você vai encontrar ensinamentos que vão enriquecer a sua vida,
pois vão te trazer alegria, paz, amor e vão te tornar uma pessoa melhor. Nesse
livro tem segredos profundos do ser mais poderoso do universo, do dono do
ouro e da prata, que vão te guiar pelos caminhos certos e prósperos.
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Kid- Nossa, gente, como fomos egoístas e gananciosos! Vocês não pararam para
perceber que toda a riqueza do mundo está nos mandamentos do Senhor? Se
seguirmos o que a Bíblia diz, seremos muito ricos e prósperos!
Lume- É verdade. Estou me sentindo envergonhado. Acho que deveríamos pedir
perdão ao Senhor por termos ignorado a sua Palavra.
Todos ajoelham. Lume comanda a oração. Ele fala e todos repetem.
Kid- Prima, a gente não ficou rico, mas você bem que poderia comprar uma roupa
nova né?
Todos começam a rir
Dafy- Ah, eu vou pegar todos vocês!
( Todos saem correndo)
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