S OU UMA N OVA O QUE ???
Essa esquete está baseada em 2 Coríntios 5:17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.
Material necessário: Uma janela ou porta que alguém possa ficar atrás. Um sino. Uma Bíblia grande. Um saco de
papel grande. Uma camiseta com "nova criação" escrito em letras grandes. Calça. Cinto. Chapéu. Sapatos. Todo os
acessórios são grandes demais para a pessoa, à medida que ela os coloca.
A esquete começa com uma pessoa (Nova Criatura) correndo no palco com shorts e uma camiseta. Ele/ela parece
que está num lugar estranho...um pouco desconcertado(a), pensando o que vai acontecer.
Uma pessoa (auxiliador) está esperando em algo que se parece com uma janela de drive-in.

Nova Criatura: O que? Onde estou? Quem sou eu? Por que eu estou tão feliz? (Sorri)
Auxiliador: Próximo!
Nova Criatura: Onde estou? Está tão claro aqui! (Olhando ao redor, uma risada sai dele, para a sua
surpresa)
Auxiliador: Próximo, por favor! Posso receber a próxima pessoa, por favor!?
(A Nova Criatura passa pela janela e continua olhando ao redor.)
Auxiliador: Bem-vindo, Equipando 101 para o Reino! (Olhando-o como se o estivesse medindo)
Nova Criatura: Equipando 101 para o Reino? O que é isso? Onde estou?
Auxiliador: Você está um pouco surpreso e empolgado? Não se preocupe, a maioria das pessoas
está. Espere até que a Alegria encha sua alma. Isso nunca fica velho.
Nova Criatura: Empolgado? Alegria? O que você está falando? Eu estava num lugar escuro…A, eu
me lembro agora. Estava pedindo para que Jesus entrasse em meu coração. E zoom, boom…aqui
estou! (olhando ao redor, protegendo os olhos) Que contraste, como se houvesse a diferença entre
o dia e a noite.
Auxiliador: (Tocando um sino como se estivesse numa mesa e pedindo pela atenção de alguém).
Sim, você está! Pedir para que Jesus entre em seu coração, faz com que você seja retirado do reino
da escuridão e colocado no Reino da Luz. Está bem aqui na bíblia. Veja você mesmo. 2 Pedro 1:9
(Segura uma Bíblia grande)
(A Nova Criatura se debruça sobre ela e começa a ler.)
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Nova Criatura: “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” Eu?
Eleito, real....Santooo...
Auxiliador: (Entregue uma sacola cheia para a Nova Criatura) Aqui está, tudo para você…agora
deixe a fila continuar andando. Próximo, por favor!
(A Nova Criatura se move, olha na sacola e lê em voz alta, “Vista”. Coloca a sacola no chão e
começa a retirar o que está dentro dela.
Nova Criatura: Para que serve tudo isso?
Auxiliador 2: (Caminhando enquanto a NC pergunta.) (Fale devagar) Caaaaaaara, o velho
acaaaaabooou, agora vista o noooooovoooo, homem!
Nova Criatura: O que você quer dizer com o velho acabou, vista o novo?
Auxiliador 2: (ainda falando devagar) Caaaaaaaaaara. Está naaaaa Bíblia. Colossenses 3…nos
despimos, então nos vestimos. Caaaaaaara, não peeeeense sobre isso, apenas o faaaça.
Nova Criatura: (Passa a camiseta que está larga pela sua cabeça) Está muito larga…(olhando para a
parte da frente da sua camiseta) Nova Criatura? O que é isso?
Auxiliador 2: Caaaaara…está na Bíblia. 2 Cor 5:17 Quem está eeeem Cristo, nova criatura é. É por
isso que você está aqui, caaara. Para descobrir queeem você é agooora. (Auxiliador 2 sai)
Nova Criatura: (Veste tudo o que estava na sacola e é muito grande para ele, então coloca as
calças, cinto, sapatos, e observa como tudo é tão grande) (completamente vestido) Por que tudo o
que visto fica tão grande? Eu não entendo! Uma hora estou pedindo para que Jesus entre em meu
coração. Então eu venho parar aqui e recebo essa sacola cheia de roupas para que eu me vista. Eu
não entendo! (Examinando tudo) Bom, pelo menos tudo é novo. (Tenta andar). Vou precisar de um
tempo até me acostumar a caminhar usando esses sapatos…
Auxiliador 3: Ei, você deve ser o mais novo novo homem! Seja bem-vindo ao Reino!
Nova Criatura: Obrigado! Ei, acho que preciso encontrar meu caminho de volta à janela de onde eu
apareci.
Auxiliador 3: O que parece ser um problema? (esfregando as mãos e rindo) Eu AMO problemas!
Nova Criatura: Você ama problemas? O que você quer dizer com isso?
Auxiliador 3: Bem, por aqui, nós AMAMOS problemas…na verdade, nós nem os chamamos mais de
problemas.
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Nova Criatura: Vocês não chamam os problemas de “problemas”? Como é que vocês os chamam,
então?
Auxiliador 3: Possibilidades!
Nova Criatura: Vocês chamam problemas de possibilidades? O que? Não consigo nem mesmo
pensar nisso! Como vocês conseguem misturar problemas com possibilidades? Eles são opostos!
Auxiliador 3: Isso! Escuta, após algumas semanas aqui, você vai entender sobre o que eu estou
falando. Você não vai nem mesmo se lembrar mais das situações desafiadoras como problemas.
Você vai esfregar suas mãos com muita alegria porque mal pode esperar quais são as
possibilidades!
Nova Criatura: O que?
Auxiliador 3: Ai, cara. Eu me esqueço que você é novo aqui. (Fala devagar, mas com empolgação).
As possibilidades estão carregadas com promessas e provisão!
Nova Criatura: Eu não te acompanho. Problemas agora são possibilidades...Então eles surgem com
promessas e provisão? (coça a cabeça) Escuta, preciso voltar para o lugar onde me deram essa
sacola. Está tudo muito grande para mim. É novo e tal...mas grande demais.
Auxiliador 3: Olhe para mim. Quando cheguei aqui pela primeira vez, minhas roupas eram muito
largas, também. Eu não entendia nada sobre o ponto de vista do Céu. Todo o meu pensamento
estava limitado a terra. Mas olhe, (puxando sua camiseta e calça), as minhas roupas cabem
perfeitamente no meu copo agora. Estou aprendendo a caminhar em novidade de vida todos os
dias. Você também aprenderá, e descobrirá que crescerá dentro das suas roupas. É como as coisas
funcionam por aqui. Um tamanho serve a todos!
Nova Criatura: Tudo bem, se você diz que é assim. (Puxa a sua camiseta e calça, pega nos pés e o
sapato cai)
Auxiliador 3: (Rindo, coloca seu braço sobre a NC) Venha comigo, vou escutar sobre o ensinamento
do Espírito Santo sobre a Caminhada em Novidade de Vida...Há algumas das melhores piadas sobre
os Frutos do Espírito...Já ouviu alguma das suas piadas “toc-toc”? (Começam a caminhar)
Auxiliador 3: Toc-toc
Nova Criatura: Quem é?
Auxiliador 3: Amor
Nova Criatura: Amar quem?
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