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Peça Infantil: Pare E Pense: Jesus Vem! (A Volta de Jesus) 
(Autoria Michele R Souza) 

Cenário: 
1 - Igreja  
2 - Céu 

Trono (cadeira encapada) 
Cetro (cabo de vassoura encapado com fita com bola de Natal na ponta) 

Castelo (Papel laminado) 
Elenco: 
17 Crianças 

4 Adultos + 1 pessoa para puxar os hinos 
 

Cenário 1 – IGREJA___________________________________________________ 
 
Voz Oculta (4º Adulto): “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu 

vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e 
vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.” João 14:2-3 

 
(Barulho de relógio) - (Crianças entram com plaquinhas com os anos) 
 

[1970], [1980], [1990], [2000] e [2010]  
 

(Musica solada – para pregação) 
 
1º Adulto: Pais matam filhos, H1N1 mata quase 12 mil pessoas no mundo, terremoto no 

Chile, terremoto na China, tremores no Japão, vulcão na Islândia, desabamentos e enchentes 
no Nordeste e Rio de Janeiro, todos estes são sinais do fim, a Bíblia diz quando estes sinais 

se cumprirem aí será o fim, o reino de Deus está próximo, se prepara, pare, pense, Jesus 
Vem!   

 
2º Adulto: Ouço isto desde que era criança, será que isto vai acontecer? Estes pregadores 
não cansam de falar... 

 
 (Música de suspense) 

 
Voz Oculta:O dia e a hora ninguém sabe... 
 

(Toque da trombeta) 
 

Entram crianças desesperadas chorando gritando, se abraçando: 
 
2ª Criança: Cadê meus pais? Não os encontro... Lá em casa eles não estão... 

 
3ª Criança: Minha irmã sumiu do berço, não consigo encontrá-la? 

 
3º Adulto: Cadê minha filha? Não sei para onde foi... desapareceu.... 
 

4ª Criança: Meu pai sempre estava aqui na igreja ensaiando com a banda. Hoje ele não 
está. Cadê os músicos? 

 
5ª Criança: Vocês não percebem? Todos eram crentes, Jesus levou os seus e agora? O que 
será de nós? 

 
6ª Criança: Vamos aceitar a Jesus? 

 
7ª Criança: Não dá! Agora é tarde demais!  Mesmo indo a igreja, desobedecia meus pais e 
agora, fiquei... 
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8ª Criança: Lembro-me das revistas de escola dominical que eu ganhei, mas que não dava 

nenhum valor. 
 

Todas Crianças : Deus, leve-nos também!!! 
 
(Toque da trombeta) 

 
(Música “Agnus Dei”) 

 
CENÁRIO 2 – CÉU_____________________________________________________ 
 

(Entram os salvos de beca branca - Jesus assentado no trono, um anjo ao seu lado com o 
livro entrega as coroas). 

 
9ª Criança: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde 
a fundação do mundo! 

 
10ª Criança: (Nome da 11ª Criança) 

  
11ª Criança: Sim, Senhor! 

 
9ª Criança: Cantavas na igreja hinos que falavam ao coração de muitas pessoas, através de 
sua voz, muitos puderam conhecer a Cristo. Você foi fiel e terá galardão, pode entrar na 

morada do seu Senhor! 
 

10ª Criança: (Nome da 12ª Criança) 
 
12ª Criança: Sim Senhor! 

 
9ª Criança: Participava do grupo de crianças e do grupo de gestos. Sempre louvou com o 

coração. Através da sua voz, muitos puderam conhecer a Cristo! Você foi fiel e terá galardão, 
pode entrar na morada do seu Senhor! 
  

10ª Criança: (Nome da 13ª Criança) 
 

13ª Criança: Sim Senhor! 
 
9ª Criança: Sempre fostes obedientes aos seus pais, ajudava sua mãe em casa, era aluna 

aplicada, estavas sempre na igreja.Através do seu testemunho, muitas pessoas conheceram 
o evangelho. Você foi fiel e terá galardão, pode entrar na morada do seu Senhor! 

 
(Música “Aleluia de Hendel”) 
 

14ª Criança: Hoje você viu apenas uma encenação do que irá acontecer... A vinda de Cristo 
está próxima, e é real. Se prepare, porque será triste o fim daqueles que não se renderem a 

Cristo. 
 
15ª Criança: Hoje é dia aceitável, é hora de você fazer a sua escolha... 

 
16ª Criança: Queres hoje aceitar a Cristo? 

 
17ª Criança: Pare, pense, Jesus vem! 
 

(Coral canta coro do “Quero encontrá-lo” - Cassiane) 


