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1. EQUIPES 
• Coordenação Geral  e Roteiro: Loidianne
• Regência: Pr. Wanderley de Andrade
• Som: Fábio
• Projeção: 
• Fotografia: Filipe
• Iluminação: Lucas
• Atores: Jéssica e Manoelino
• Cenário: Carol, Lorena, Leticial, Loidi, Priscilla
• Grupo Misto:

◦ Sopranos: Lorena, Larissa, Priscilla, Sarah e Monique
◦ Contraltos: Letícia, Loidi e Ana Carol
◦ Barítonos: André, Isemberg e Uyrah. 

2. POSICIONAMENTO NO PALCO
• Lado piano: Teatro 
• Centro e Lado Bateria: Grupo Misto

3. PROJEÇÃO
• Serão projetadas apenas as letras das músicas. 

4. ILUMINAÇÃO
• Todo o palco deve estar bem iluminado, usando cores claras e alegres

5. CENÁRIO
O cenário usado na encenação será a sala de estar de uma casa, nos anos 60

• Cadeiras com design anos 60, tapete elegante e almofadas com estampa chevron
• Radio e máquina de escrever antiga, Piano e Sax 
• Pisca-pisca de natal; muitos na cor branca 
• Lanternas de EVA (cores: prata e azul)
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6. FIGURINO
• Os cantores e a atriz estarão vestidos com roupas no estilo anos 60 nas cores 

preto e branco. 
• Como será uma apresentação mais sóbria, é importante destacar que não são 

roupas de baile dos anos 60.
• Homens: calça social, camisa social, gravata borboleta, suspensório, chapéu
• Mulheres: saias rodadas, estampas geométricas ou poá, casquetes, luvas, 

maquiagem carregada nos olhos, cabelos estilo anos 60

Roteiro do musical “NATAL COM JAZZ” - www.pibaguasclaras.org.br
Realização: Grupo Feminino da Primeira Igreja Batista de Águas Claras (PIBAC)



7. ROTEIRO E ENCENAÇÃO

MÚSICA ENTRADA: 

Entradas: 
1 - O grupo que vai cantar entra pela porta principal
2 - A atriz entra por trás do púlpito, depois que o conjunto já está posicionado e a música de entrada 
parar de tocar. 

Jéssica: Aaaaaaaaaaaah… eu amo tanto o Natal… mas esse ano está tão difícil pra mim!
Mais um natal longe da minha família.
O q eu vou fazer pro tempo passar? (fala andando de um lado pro outro) Já sei!  Vou ouvir a rádio… deve 
estar passando alguma coisa interessante...

VINHETA… (Barulho de radio antiga sintonizando)

1a MÚSICA:  PAZ PARA O MUNDO

Encenação: a atriz senta e relaxa enquanto ouve a música

Locutor: Boa noite queridos ouvintes. Hoje temos conosco um conjunto musical da Primeira Igreja Batista 
de Águas Claras que vai cantar 7 canções de Natal, arranjadas com a classe e a elegância do Jazz. 

Ouça agora: “NOITE DE PAZ”. 

2a MÚSICA : NOITE DE PAZ

Jéssica: Aaaaaaaah, deve ter sido tão linda a primeira noite de natal… 
A bíblia diz que os anjos louvavam nos céus… 
Com certeza foi a noite mais linda e iluminada de todos os tempos.

Locutor: Prezados ouvintes, ao longo da programação especial de natal vamos ler alguns trechos da Bíblia 
Sagrada para você conhecer como foi a noite do 1o natal:

Em Lucas 2:13,14  temos: E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos 
celestiais, louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os 
homens. 

3a MÚSICA : FOI NUMA NOITE EM BELÉM

Jéssica: Ah se todos conhecessem Jesus...
O príncipe da Paz… o rei dos reis… não nasceu em um palácio… não nasceu em um berço confortável… 
Como é que pode? O rei dos Reis nascendo numa estrebaria. 
É… Ele abriu mão de muitas honras para nos salvar… Definitivamente: eu preciso aprender mais com 
Jesus. 
Locutor: E Maria deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na hospedaria (Lucas 2:7)

4a MÚSICA: QUEM É ESTE BEBÊ

Locutor: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E 
ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. (Isaías 9:6 )

Encenação: Enquanto as músicas vão passando a atriz fica confortável na cadeira, ouvindo as 
músicas atentamente. 
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5a MÚSICA: O MESSIAS
 
Encenação: a atriz levanta e fala:

Jéssica: Gostei dessa música! 
Quer saber? Acho que vou aproveitar esse meu tempo livre pra fazer uns cartões de natal. 
As pessoas precisam conhecer esse Messias maravilhoso através de mim. 

Encenação: a atriz vai para a mesa onde tem a máquina de escrever e começa a organizar os papéis 
para começar a datilografar

Locutor: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente
chegaram a Jerusalém e perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-lo (Mateus 2:1,2 )

6a MÚSICA: Somos os magos reis

Encenação: a atriz deixa seus afazeres de lado… levanta e fala:

Jéssica: Aaaaaaaaaaaaah, eu amo ouvir a história do Natal.
E o melhor de tudo é saber que Jesus é a Luz do mundo. Ele veio para trazer luz… uma luz que ninguém 
pode apagar. 

Locutor: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da 
morte raiou uma luz. Isaías 9:2 
Disse Jesus: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas 
trevas. João 12:46 

Encenação: enquanto o locutor lê os versículos, a atriz ouve atentamente e acena com a cabeça e 
gestos concordando com o que foi lido. 
Depois da fala do locutor, ela senta e continua seus afazeres

7a MÚSICA: SINOS DE BELÉM

Locutor: A apresentação  do conjunto musical da Primeira Igreja Batista de Águas Claras termina aqui. 
Obrigado por ter ouvido nossa programação até o final. Fique com Jesus, o Rei da Paz, a razão do Natal. 

Encenação: Atriz bate palmas e levanta da cadeira sorrindo.

Jéssica: Que pena que acabou…
Olha… no início da noite eu estava triste por não estar com minha família hoje. 
Mas depois de ouvir tanta música linda, a tristeza ficou pra trás. 

Encenação: atriz fala com os olhos fechados, como se estivesse orando e agradecendo a Deus e 
fala com mais expressão nas palavras em maiúsculo e em negrito. 

Muito obrigada meu Deus!  Muito obrigada por me amar e por ter enviado o teu filho de Jesus, para me 
salvar. Tu és a minha PAZ, tu és a minha LUZ, tu és o meu REI. 
Senhor, me ajuda a refletir a tua luz.  Que todos saibam, através de mim, que TU és a Luz do Mundo. 
Em nome de Jesus, Amém.

Encenação: O narrador, que está na congregação, começa a bater palmas e todos (cantores e atriz) 
agradecem e sentam nos primeiros bancos. 
O pastor tem a Palavra para fazer o apelo. 
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8. CONVITE

9. FOTOS
As fotos do musical encontram-se na galeria de fotos da PIBAC:

• Acesse: 
https://www.flickr.com/photos/pibaguasclaras/albums/72157674202617
573

• Musical “NATAL COM JAZZ” -18/12/16
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