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O COVEIRO - ESQUETE 

 

Um rapaz (coveiro) andando pela estrada, usando uma lâmpada de cabeça, uma corda, 

uma pá e um saco de lixo. Um amigo se aproxima na direção oposta e o chama para se 

cumprimentarem. 

Amigo: Ei, como você está? Faz tempo que não o vejo. 

Coveiro: Ah, sim. Estou bem. 

Amigo: Para onde você estava indo com tanta pressa? O que você estava fazendo com 

tudo aquilo? Meio tarde para estar trabalhando, não? 

Coveiro: Na verdade eu não estava indo para o trabalho, mas acho que de certa forma 

isso poderia ser considerado trabalho.   

Amigo: Posso ajudar? 

Coveiro: Acho que não. 

Amigo: Bom, por que você não me conta pra onde está indo? Não está indo para o 

cemitério, está? Cara, aquilo é assustador! Está muito escuro! O que você estaria 

fazendo num cemitério numa hora dessas? Ninguém tem nada para fazer lá a essa 

hora. 

Coveiro: Olha, cara, eu preciso ir ao cemitério à noite para que ninguém me veja. 

Amigo: O que você quer dizer por “ninguém me veja”? 

Coveiro: Bom, sabe, o meu velho homem está enterrado aqui. Preciso cavar para tirá-

lo. 

Amigo: O que? Seu velho homem! Cara, isso é horrível! Você não pode desenterrar o 

seu pai! 

Coveiro: Não é o meu pai...é o MEU velho homem...a pessoa que eu era antes de 

conhecer a Cristo. A pessoa que foi com Cristo para a cruz, morreu e foi sepultada. 

Amigo: O que? Cruz? Morreu? Sepultado? VOCÊ? 
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Coveiro: Sim... o eu antes de Jesus surgir na minha vida. O eu que mentia. O eu que era 

mau e detestável. O eu depressivo. O eu que estragava tudo e apontava o mau 

comportamento dos outros.   

Amigo: Cara, você está doido? 

Coveiro: Aqui está a cova do meu velho homem (coloca a corda e o saco no chão e se 

prepara para cavar). 

Amigo: Espere um minuto! Espere! Não cave ainda!   

Coveiro: O que você quer dizer com “não cave ainda”? Foi para isso que eu vim, para 

cavar meu velho homem. Eu preciso dele. 

Amigo: Você precisaria DELE para que? Quero dizer, eu me lembro dele.  Era crítico, 

sarcástico, julgava a todos. Deixa todo mundo com vergonha devido à sua atitude 

rude. O mundo é muito melhor sem ele. 

Coveiro: (Não presta atenção no que o amigo está falando) Sim, eu preciso desse velho 

homem. Eu preciso das informações que ele possui.   

Amigo: Quais informações esse cara velho, morto, que está na cova, possui que você – 

um novo homem, cheio de vida, precisaria? Quero dizer, o que ele poderia fazer para 

você? Pensou nisso? Ele NUNCA fez nada de bom para você. 

Coveiro: Sim, é verdade...mas eu preciso do histórico familiar que ele possui. 

Amigo: HISTÓRICO FAMILIAR? Qual histórico familiar? 

Coveiro: Você sabe...histórico familiar...vou ao médico e ele vai olhar meu histórico 

familiar...preciso saber dizer-lhe sobre todas as doenças que foram detectadas na 

família do meu pai e da minha mãe. Assim podemos prever o futuro da minha 

saúde...se terei câncer ou ataque cardíaco...sabe, todos os meus tios morreram 

novos...de ataque cardíaco...caíram mortos..ah, e a diabetes do lado da minha mãe...e 

no lado da minha tataravó. Sim...o histórico familiar é importante e tudo o que está 

armazenado no meu velho homem.  

Amigo: Você perdeu a cabeça? Na verdade, parece que você possui a mente do seu 

velho homem trabalhando! Histórico familiar! Você não precisa disso! 

Coveiro: Não? (Aparenta estar confuso e coça a cabeça) 

Amigo: Não, cara. Você não precisa dessas coisas. Estão no passado e você não se 

lembra do que o Graham disse, que somos pessoas com foco no presente/futuro, não 

no passado/presente.      
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Coveiro: Ah, sim..eu me lembro...o que significa mesmo? Presente/futuro? 

Amigo: Significa que não deixamos que as coisas do passado determinem nosso 

futuro. Quando recebemos a Jesus em nossas vidas, a Bíblia diz que as coisas velhas – 

como o seu velho homem – se passaram e tudo se fez novo.   

Coveiro: Sim, mas e as coisas relacionadas à minha família. 

Amigo: Cara, tudo isso foi junto com você. Quando Deus o tirou do reino da escuridão, 

aquele lugar onde havia doença, pecado, enfermidade – todas aquelas coisas nas quais 

o seu homem era tão bom – sarcasmo, cinismo, julgamentos – tudo aquilo ficou na 

cova e quando você e Jesus apareceram...tudo... TUDO se fez novo.  Agora você não 

olha mais para o seu passado para saber pra onde está indo...você olha para o seu 

futuro através das suas palavras proféticas e versículos favoritos que Deus o deu. É 

nessas coisas que o seu futuro está baseado.  

Coveiro: (Solta a pá) Certo, deixe-me ver se entendi direito...Não preciso desenterrar 

meu velho homem para saber sobre o meu histórico médico porque... 

Amigo: Cara, porque não há enfermidade no Céu! Não somos pessoas enfermas que 

estão tentando ficar bem...somos pessoas que estão bem, lutando contra ataques de 

doenças...(imita que está atacando algo). Só porque a sua avó teve o nariz escorrendo 

não quer dizer que você tenha quer tê-lo também. Só porque a sua tia Maria teve uma 

unha encravada não significa que você vá ter uma. Use a palavra! Esconda-se no 

esconderijo secreto! Fique embaixo do sangue! Jesus já lidou com toda a natureza do 

velho homem uma vez e por todas. Deixe o que está morto permanecer morto! 

Coveiro: Você tem certeza disso tudo? 

Amigo: Positivo. Olhe, fiquei sabendo que o Graham e a Jane estão ensinando num 

evento no fim da estrada. Por que não deixamos esse velho homem pra lá e vamos nos 

alimentar com as verdades que eles estão compartilhando?   

Coveiro: Okay. 

Amigo: Deixe a pá aí. Você não vai precisar dela. Ela não é o seu futuro.   

Coveiro: Sim, você está certo! (Joga a pá, tira a lanterna da cabeça. Eles saem de 

braços dados, falando, “Ei, você já escutou uma sobre esse coveiro...”) 

 


