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RESUMO:
SKIT escrita para adolescentes e estudantes de idade universitária.
6 Atores ao mínimo
3 Personagens Principais com várias falas.
Outras personagens com algumas falas cada.
TEMA: 2 Timóteo 3:16-17
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra.
Sinopse: Uma pessoa que entra no que parece ser uma loja típica e encontra uma loja
que é tudo menos típica. Aqui as perguntas e os problemas são abordados pelo envio
dos versículos da Bíblia, que são retratados por vários atores.
LOCAL: loja típica. Uma mesa e duas cadeiras na CENTERSTAGE ESQUERDA
angulado para enfrentar a platéia. Banner sobre a mesa ou na parede com o nome da
loja: "de CAPA a CAPA".
Fantasias: as personagens de Versículos Bíblicos podem carregar placas ou se vestem
de crachás com as referências Bíblicas. ANOTE: Se eles carregam uma placa, o
versículo poderia ser escrito no verso, para que possam lê-lo, se necessário.
PERSONAGENS:
CLIENTE Pessoa que está passeando na loja.
VENDEDORA e VENDEDOR Estão na loja para falar versículos da Bíblia em resposta
às perguntas da vida.
PESSOA # 1 PREOCUPADA – a pessoa está preocupada e quer saber sobre o futuro.
PESSOA # 2 PROBLEMAS de RELACIONAMENTO – está chateada com os
problemas da família e quer receber conselho.
PESSOA # 3 IMPIO- a pessoa não tem nenhuma direção da vida e quer saber do que
vai acontecer quando ela morrer.
VERSICULOS da BIBLIA – atores que contam versículos da Bíblia.
O TEMPO: Aprox. 10 MINUTOS
Pode se colocar os versículos bíblicos na tela ou dar as placas aos atores.
Escritura retirada da Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional ®. Copyright © 1973,
1978, 1984 International Bible Society. Todos os direitos reservados no todo mundo.
Used by permission of International Bible Society.
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SKIT – de CAPA a CAPA
[CORTINA abre com VENDEDOR e VENDEDORA ou de pé ou sentados atrás da
mesa. ENTRA CLIENTE da direita do palco.]
VENDEDORA
(Falando ao cliente) Bom dia, bem-vindo à de CAPA a CAPA ...
Como posso o ajudar?
CLIENTE
Eu estava passeando e notei sua placa de CAPA a CAPA... Que tipo de
loja é isso?
VENDEDORA
CLIENTE

Claro que é. Mas o que se vende aqui?

VENDEDORA
pra todo mundo!
CLIENTE

Ah, é uma loja maravilhosa!

Olhe, não vendemos nada aqui. As coisas que temos são grátis

Bacana! Mas o que você dá de graça?

VENDEDORA
de CAPA a CAPA é um lugar onde as pessoas podem receber o
que elas realmente precisam. Basta olhar e você vai ver!
(pessoa preocupada entra e fala ao vendedor.)
PESSOA # 1 (PESSOA PREOCUPADA)
Você pode me ajudar? Estou tão preocupado! Estou com medo do que vai acontecer
no futuro. Se eu perder o meu emprego, ai de mim! E se eu perder o meu emprego, o
que vai acontecer com minha família? E se eu ficar doente? Ou se o meu cachorro
foge? Qualquer coisa pode acontecer! Por favor, você poderia me dizer o que vai
acontecer na minha vida?
VENDEDOR Não, não posso lhe dizer sobre seu futuro. Mas eu conheço quem tem o
futuro nas mãos dEle. E Ele tem palavras de esperança para você.
(Chamando em voz alta) Mateus 6:31-34 e 1 Pedro 5:7!!
(Mateus 6:31-32 e Mateus 6:33-34 ENTRAM e citam os seus versículos.)
MATEUS 6:31-32
Portanto não se preocupem, dizendo: Que vamos comer? Ou Que vamos vestir? Pois
os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial sabe que vocês
precisam delas.
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MATEUS 6:33-34
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas
coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o
amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
1 PEDRO 5:7
Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
(Pessoa # 1 e versículos da Bíblia saem.)
CLIENTE

Peraí, que tipo de lugar é esse?

VENDEDORA
De CAPA a CAPA é um lugar onde as pessoas podem encontrar sabedoria para ajudálas a resolverem seus problemas. Só olhe e você vai ver ...
(Entra PESSOA # 2)
VENDEDOR Olá, posso ajudá-lo?
PESSOA # 2 (problemas de relacionamento)
Eu não sei o que posso fazer. Minha família é uma bagunça. Meu casamento está em
apuros. E os meus filhos não falam comigo. Eu só quero fugir e esconder. Há uma
pessoa muito atraente no meu trabalho e parece que gostar muito de mim. É errado
fugir desses problemas? Eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Você pode
resolver os meus problemas? '
VENDEDOR
Não, eu não posso. Mas eu conheço Aquele que fez todas as coisas: ele dá sabedoria
livremente a quem pede. Ele tem algumas palavras para você.
(CHAMANDO em voz alta.) Salmos 127:1 e Provérbios 3:5-6 - Venham!
[Salmo 127:1 e Provérbios 3:5-6 ENTRAM e citam os seus versículos.]
SALMOS 127:1
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Provérbios 3:5-6
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento;
reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
(Pessoa # 2 e versículos da Bíblia saem.)
CLIENTE

Ei, que tipo de lugar isso realmente é?
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VENDEDORA
De CAPA a CAPA é o lugar onde as pessoas podem encontrar respostas às suas
perguntas. Basta olhar e ver!
(Entra PESSOA # 3)
VENDEDOR Olá,pois não?
PESSOA # 3 (PESSOA IMPIA)
Você pode me ajudar, por favor? Parece que eu sou perdido! Não há sentido na minha
vida e não tenho nenhuma razão para viver. Às vezes eu não quero continuar vivendo,
mas tenho medo do que vai acontecer quando eu morrer. Você pode me ajudar? Você
pode me dizer o que vai acontecer comigo depois que eu morrer?
VENDEDOR
Não, eu não posso. Mas eu conheço Aquele que um dia vai julgar os vivos e os mortos.
E Ele tem algumas palavras para você.
(CHAMANDO em voz alta.) João 11:25-26 e João 14:6
(João 11:25-26 e João 14:6 ENTRAM e citam seus versículos)
João 11:25-26
Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que
morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.”
João 14:6
Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a
não ser por mim.”
(Pessoa # 3 e versículos da Bíblia saem.)
CLIENTE

Ei, que tipo de lugar é este afinal?

VENDEDORA
De CAPA a CAPA é um lugar onde as pessoas podem obter o que elas realmente
precisam, ganhar sabedoria para resolver os seus problemas, e encontrar respostas
às suas perguntas.
CLIENTE

É esta a única loja que tem?

VENDEDORA
CLIENTE

Não, nós temos muitos locais no mundo inteiro!

E quando que fica aberto?
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VENDEDORA
Estamos abertos quando a sua Bíblia está aberta! A Palavra de Deus é encontrada na
Bíblia 24h por dia, 7 dias por semana, e 365 dias por ano!
CLIENTE

A Bíblia?!

VENDEDORA
Sim, a Bíblia. É onde você pode conseguir o que você realmente precisa, ganhar
sabedoria para resolver seus problemas, e encontrar respostas às suas perguntas.
Nela você vai encontrar as Escrituras Sagradas que são capazes de torná-lo sábio para
a salvação pela fé em Cristo Jesus.
CLIENTE

Parece legal. Posso levar alguns desses versículos para casa comigo?

VENDEDOR Sim, você pode levar todos eles!
(CHAMANDO em voz alta.) Todos os versículos - Venham!
(Todos os versículos entram e citam 2 Timóteo 3:16-17).
Todos os versículos (2 Timóteo 3:16-17)
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra.
CLIENTE
(para VENDEDORA) Você ta certo. Esta é uma loja maravilhosa. Venham
versículos – vamos embora!
TODO MUNDO
Tchau!
(Cliente e todos os versículos SAEM acenando. Os VENDEDORES saem.)
O FIM
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