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Comédia: O fim do mundo
Familia de classe media preocupada com o final dos tempos.(
Comédia)
Manoel – Pai
Cecilia – Mãe.
Pedro – Filho
São PedroCido MorenoMirian- Espirito irmã
Mentor José de Pedro.

**BLACK OUT**
Sentados na poltrona assistindo o Jornal. 20:00hs
Manoel Cecilia e Pedro. Na sala.

Fala cide moreno – Boa noite a todos. Hoje nosso tema
principal é final do mundo, já esta chegando, arrume as malas e
vão viajar para os lugares que mais desejarem, vão ser felizes, vai
acabar, acabar tudo, eu vocês nós. Pelas pesquisas dos nossos
cientistas, já esta próximo o fim de tudo o nosso fim. Até eu
estou aqui mas já vou fazer o que mais gosto..comer, comer
comer tudo que mais gosto tudo entendeu, tudo...srrsrsrsr.
pessoas pelas informações vamos morrer é fim mesmo o fim de

tudo do planeta, só vai ficar os fantasmas. Estou triste não vou
assistir a copa de 2014, toda população do mundo. Socorro,
vamos embora, adeus pessoas do meu coração, nos veremos do
outro lado da tela.

Manoel – Vocês ouviram? O Cide Moreno esta louco, ele esta
avisando do final do mundo, meu Deus, todos vão ficar loucos
desesperados.

Pedro – Pai tô com medo viu ele disse: que vai acabar
tudo..cruz credo.

Cecilia- Que isso meu velho não esta vendo deve ser pegadinha
do faustão.

Manoel – Não mulher, olhe a correria, estão todos
desesperados, ouça o barulho.

Pedro- É mãe, nem vou casar mais vou falar pra cida já vir pra
casa e vamos esquecer casamento .
Cecilia – Que isso menino, ficou louco?
Pedro – Eu mãe, louco ficou os cientistas que liberou esta
noticia. Ah sim agora o mundo vai pirar, todos vão pirar. Santo
Deus.

Manoel – Vou falar com Deus, ele não nos avisou e já vai acabar
tudo. Não aceito limitações. Vou ligar pra Deus um minuto filho.

Manoel – pega o telefone e disca e aguarda um segundo e diz:
São Pedro, como vai? O senhor sabe coloquei o nome do meu

filho de Pedro por tua causa, gosto por de mais do Sinhô. Mas
hoje estou bravo preciso lhe falar ou melhor falar com Deus.

Manoel – O que ouve? O Sinhô ainda pergunta? Não esta
vendo a correria do povo aqui no mundo? Ou o sinhô não tem
televisão? Ainda me pede calma?

Manoel:Quero falar com o chefão. Espero sim, sinhô.
Sabe gosto muito de tu, são Pedro, ah vem aqui? Pois não
melhor ainda, estou esperando Pedrão.
Cecilia – Que isso home de Deus, que confusão, esta brincando
com nois?

Manoel – Não mule falei com São Pedro e ele disse que quem
aqui conversar com nois.

Pedro filho- Que isso pai, ficou doido de repente?
Manoel – ah é mesmo filho, nunca te falei que falo com São
Pedro de vez enquando? Já que o mundo vai acabar eu quero
uma explicação deles. Ontem na minha conversa, eles não
disseram nada de acabar o mundo.

Pedro- Mãe que isso?
Cecilia- num seio não fio, mas é verdade, eu também converso
muito com minhas amigas, que já foram embora pra morte ou
para a vida.

Pedro – Que morte mãe, eu não acredito..será que vocês
piararam agora.

Manoel – não fio, nos só estamos revelando nosso segredo, já
que vai acabar tudo mesmo. E tu não tem nenhum? Rsrsrs.

Pedro – Que isso pai, pirou nego veio. Não tenho segredo!
Manoel – Ah filho, ontem eu tava ouvindo você falando com
sua irmã, mortinha já faz um ano, pedindo pra ela te ajudar
naquela prova tua, afinal filho ela era professora e sabia mais
que tu. Rsrsrr pai sabe das coisas fio.

Pedro – Pai, pai eu estudo o espiritismo e vejo minha irmã de
vez em quando, claro quando da. Ela tem uma vida corrida na
espiritualidade. E quer saber ela continua dando aula na mesma
faculdade que eu estudo por isso pedi ajuda.

Cecilia – Ela me falou filho, mas disse que você precisa estudar
muito, que ela sozinha não pode, até te ajuda mais tem que ter
tua força de vontade. E que não vai interferir no teu livre
arbítrio. Nem sei o que é isso mas entendi.

Pedro- tá bem mãe, entendi. Mas minha preocupação é vocês
dizerem que São Pedro vem aqui e Deus!

Manoel – Que isso filho, se vem marina nossa filha, vem Pedro,
Maria, Jesus, vem todos, são nossos amigos, irmãos, pai.

Pedro – Vocês entenderam tudo isso? Que eu estudo o
espiritismo agora sou estudado pelos meus pais, estou amarelo?
(interage com o público)

Manoel – Vamos esperar, amanhã são Pedro esta aqui, vem
falar desta confusão toda.

Pedro – Bate na cabeça e fala: Esta pai Esta mãe vou esperar,
quero ver até onde vai tudo isso, ou melhor essa loucura de
vocês... Se nasci na família de doido também sou.

Mentor entra e fala:
Mentor fala_- Mediunidade Pedro, conversamos tanto meu
filho. Pra que chamar seu pai de louco, sua mãe?
Os pais olhando pra ele.

Pedro – é, mas é que nunca vi, este lado deles, sempre
reservados com tudo. Sempre era eu o louco da casa.

Mentor José- É que você nunca presenciou uma oração do teu
pai e tua mãe, são conversas amigável com Deus.
Pedro_- Esta bem José, eu já presenciei, mas não dei
importância, pensei que não tinha nada a ver
José – Fique em paz, já estou indo depois conversaremos. (E sai).

Manoel – Tu esta falando com quem?
Pedro – Pai que isso, com ninguém..
Manoel – E Depois diz que os loucos somos nos. Vamos dormir
filho, amanhã temos visita bem cedo. Você sabe tudo é bem
organizado a turma do Céu.

Pedro – Esta bom papai, mamãe...ufa ufa.
Com o Público Pedro fala:

Pedro- Da pra entender gente, ou eu sou louco ou estou no
planeta errado...mas amanhã eu volto.
No outro dia pela manhã

BLACK OUT – 2
Sala repleta de flores. Pai e mãe na sala arrumando
tudo. E entra Pedro.
Pedro- Bom dia papai e mamãe!!
Cecilia- Bom dia Filho!
Manoel – Bom dia filho dormiu bem, conversou com sua
irmã?
Pedro – não pai, o telefone não toca toda hora.
Manoel – uai- o meu toca na hora que eu achar que devo
falar.
Pedro – Pai isso é coisa da sua cabeça.
Manoel – Da sua também seu fio estava ligado com José
meu compadre.
Pedro- José, José, quem é Jose?
Manoel- Aí, fio, aquele que tu chama de mentor ele é meu
compadre, foi teu padrinho.
Pedro – Pai, pai eu não sabia que ele era Jose... seu
compadre.
Manoel – Pois é filho, quando tu nasceu, eu e Jose,
éramos muito amigo, casei com tua mãe e ele era
apaixonado por ela, mas ela quis eu. Aí ele dizia vai tu
seja feliz, mas quando tiver filho quero ser padrinho.
Ficou combinado. Aí tu nasceu e ele foi padrinho, mas 5
meses depois uma cobra picou ele e foi embora, homem
bom. E eu vejo ele também, converso e tudo, conto meus
contos e ele conta também...é teu padrinho uai, por isso
esta com você todo dia.

Pedro – Mas pai porque não me falava, que vê as
pessoas morta?
Manoel- Morta não filho, são vivos, José disse isso.
Cecilia – Menino venha já estão chegando, os convidados
do dia para o café.
Manoel- Vem filho vem ver São Pedro Chegando.
Pedro- Assustado... santo Deus eu estou sonhado minha
nossa.
BLACK OUT
A porta se abre: entra um homem com um cajado
grande todo sorridente.
São Pedro- Bom dia crianças, vim tomar o café com
vocês.
Todos cumprimentam...e Pedro fica perdido..
Olhado Pedro fala: Pai quem é?
Manoel -Meu filho Pedro. É São Pedro. Vamos ter uma
conversa de homem encarnado pra homem
desencarnado..rsrsrs
Pedro – Pai esta brincado comigo é...é uma pegadinha do
faustão? Ou Do Luciano Ruk
São Pedro- Diz- Não meu filho é Pedro, da chave do Céu.
Olhe minhas chaves, eu trouxe comigo e deixei uma copia
com São José, nestas hora ele me ajuda, precisava
conversar com o amigo manoel.
Pedro- Meu Deus tô ficando louco/ ou será que estou
esquizofrênico?
Cecilia- Calma filho, vamos assentar e conversar.(Pedro
ainda assustado)
Pedro- Pessoal tenho certeza que é pegadinha do Faustão
vamos ver isso...Tá bom mãe vou entrar na de vocês.

(passa a mão na cabeça...e diz Santo Deus me ajude. Diz
em pensamento.)
São Pedro- Calma filho não precisa ficar afobado...Deus
não pode vir hoje...tem muito serviço pra fazer. Mas esta
na escuta.
Todos riram.
Pedro- Fala. Vou entrar na de vocês.
Manoel – Isso filho vamos resolver este problema aqui
com nosso amigo São Pedro.
(Café, a mesa arrumada, todos se servindo. Pedro de olho
em tudo.)
No café começa Manoel.
Manoel-Pedrão meu amigo, como anda as coisas no Céu?
São Pedro- Meu caro amigo, tudo muito bem.
(Pedro só observa tudo)
Cecilia- É verdade que o mundo vai acabar São Pedro?
São Pedro- Não estou sabendo de nada ainda. São só
falatórios dos cientistas. Eles fazem uma confusão danada.
Manoel- Há já percebi tudo isso, mas o amigo sabe quem
esta aqui tem medo.
Pedro- O Senhor é de que programa de televisão? Do
Faustão, Luciano Ruk?: fala logo pai, mãe é pegadinha?.
São Pedro- Claro que não meu filho, tudo isto aqui é coisa
seria. Você não conversa com seu mentor, sua irmã,
pedindo ajuda nas suas provas?
Pedro- Sim, ele é meu amigo e minha família.
São Pedro- Então, eu converso com seu pai, quando da,
hoje é uma emergência, vim aqui resolver esta história,
contar a verdade pra vocês sobre o final do mundo.
Quando é e como vai ser.

Pedro- se vira para o público e diz: Vocês acham que vou
cair nesta? Vou fazer o que eles querem.
Pedro- Tudo bem São Pedro, e então esta história é
verdade?
São Pedro-É e não é. Mas iremos ter um final da metade
ou melhor 60% da população. Todos voltaram pra casa.
Quer dizer 60%..rindo. Você esta com medo filho?
Pedro assustando: não, que isso São Pedro ..se isso for
verdade nem vou casar mais. Meu Deus, eu estou louco..
São Pedro: Que isso meu Rapaz...que isso...
Tudo vai ser resolvido. Vou buscar Cido moreno e pedir
pra ele mudar esta história. Ou o mundo vai ficar de perna
pra cabeça. Vai ser confusão pra todo lada.
Pedro – Tenho certeza, São Pedro, no que posso ajudar?
Rindo rsrsrsrsr...
Manoel- Filho leve a serio, não é brincadeira.
São Pedro- Caro garoto, você não quer terminar sua
faculdade?
Pedro- sim claro, meu sonho é ser médico, mas do jeito
que as coisas anda, não vou chegar terminar meu curso,
quero ajudar as pessoas aqui na terra.
São Pedro- Mas por lá também precisa de médico meu
garoto....(Pedro fica assustado.)
Pedro – É, mas eu acho que já que é o braço direito de
Deus pode ajudar mudar tudo isso.
São Pedro- sim por isso estou aqui na sua casa na casa do
meu amigo Manoel e Cecilia. São muito queridos por nós
lá no Céu.
Pedro –olha para o público e diz: Eu acho que estou
sonhado, não acordei ainda, pessoal estou na minha cama?
(Publico) nãooooooooooo... aí meu Deus.
Cecilia- Meu filho calma deixe São Pedro explicar o que
vai fazer, pra mudar esta história.
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