
Roteiro Completo do Musical

“MISSÃO: POSSÍVEL”
Porque seguir os passos de Jesus é possível

1 -  Cenário: Toda a igreja deve estar decorada como um Galpão abandonado, que servirá como 
QG de uma equipe de agentes especiais; no estilo do Filme “Missão: Impossível”
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2- Figurino: Todos devem estar vestidos como agentes especiais.
• Crianças: calca jeans, camiseta personalizada e óculos escuro
• Toni Cruise: roupa de policial e óculos escuro. 
• Back vocal: roupa preta e óculos escuro
• Equipe de apoio: roupa preta e óculos escuro

3 – Músicas 
As músicas são de vários CDs da turma do Print, que acompanham as revistas da editora Cristã 
Evangélica (Pluquinho e Plug Kids).

4 – Roteiro da Encenação e Musical: 

ENTRADA:  TRILHA MISSÃO IMPOSSÍVEL

Apresentador: Toni Cruise
Orientação: entre as músicas, sempre teremos uma contextualização que será feita pelo agente 
especial e apresentador Toni Cruise.

Boa noite igreja.Nós estamos muito felizes em ter você aqui, hoje à noite, para assistir o nosso 
musical.
Nós (eu e as crianças do coro infantil da PIBAC) somos Agentes de Cristo! 
DICA ENCENAÇÃO: O apresentador fala apontando para si e para as crianças e com muito 
entusiasmo. Afinal, ser agente de Cristo não é pouca coisa. 
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Hoje vamos mostrar para você que é possível seguir os passos de Jesus Cristo. 
Você sabia que seguir os passos de Jesus é uma MISSÃO POSSÍVEL?
Muitos acham que essa é uma missão impossível, mas hoje a noite você vai descobrir que é 
possível SIM. 

Hoje, você vai aprender com JESUS! Fique atento e aprenda como cumprir essa missão com 
Louvor. 

SOM PB 1: Senhor tu és o meu pastor (CD11, música 1)

Já disse que seguir os passos de Jesus é uma “missão possível” não é verdade?
Você quer saber como?
Então HOJE, você vai aprender com as crianças 5 passos para cumprir essa missão.
Vamos ao primeiro passo:
DICA ENCENAÇÃO: O apresentador espera aparecer cada passo (1º Passo, 2º Passo, etc) no 
projetor, para então falar sobre ele.

1º Passo: ORAR
SOM – EFEITO SONORO

Dica para sonoplastia e projeção: cada vez que o apresentador for falar o passo (temos 5 
passos no total), procurar passar o slide do passo, ao mesmo tempo do efeito sonoro. 
Jesus orava sempre. Diariamente ele conversava com Deus. Ia pro monte orar, receber do Senhor
orientação. 
Orar é muito mais do que falar, do que pedir, ou simplesmente repetir. Orar é conversar com Deus,
o seu criador. Quando você ora você entra em conexão direta com o Pai do Céu.
Esse é o 1º Passo: ORE em Nome de Jesus
Projeção: Orai sem cessar. (1 Tessalonicenses 5:17) 

SOM PB2: Eu vou orar (CD11, música 2)

E o segundo passo é:
2º Passo: LER A BÍBLIA
SOM – EFEITO SONORO
Jesus ouvia e obedecia tudo o que Deus ordenava. Você sabe como você pode ouvir a voz de 
Deus HOJE?
Leia a BÍBLIA! Ela é a Palavra de Deus! Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu 
caminho.
Projeção: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119:105 
Se você ler a Palavra de Deus você saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Esse é o 2o passo: LEIA a Bíblia, a Palavra de Deus diariamente e você ouvirá CLARAMENTE a 
voz de Deus!

 SOM PB3: Eu vou ouvir a voz de Deus (CD05, música 5)

E o terceiro passo é:
3º Passo: AMAR E ABENÇOAR O PRÓXIMO
SOM – EFEITO SONORO

Jesus, enquanto esteve na terra, fez muitas curas, muitos milagres, ajudou muitas pessoas. 
Com ele nós aprendemos que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos 
amar, cuidar e repartir o que temos.
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Projeção: Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida 
pelos irmãos. 1 João 3:16 

Não seja egoísta, não viva só pra você. Reparta vida, amor e cuidado. Deus te abençoa com 
muitos bens, força e saúde para que você abençoe o seu próximo.

Ouça essa música e veja que uma criança deu tudo o que tinha (cinco pães e dois peixinhos) e a 
sua ação abençoou milhares de pessoas. Faça a sua parte, dê o que você tem, e Deus vai operar 
milagres através de você.

SOM PB4: Cinco pães e dois peixinhos (CD011, Música 4)

E o quarto passo é:
4º Passo: PREGAR A PALAVRA
SOM – EFEITO SONORO

O que você tem falado por aí? Sabia que a boca fala do que está cheio o coração!
O coração de Jesus estava cheio de Deus e por isso, enquanto ele viveu entre nós, ele só falava 
de DEUS e seu amor!
Fale do amor de Deus para todos, pregue a Sua Palavra! 

Projeção:  E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 

SEJA UM AGENTE CORAJOSO COMO JESUS! PREGUE A PALAVRA DE DEUS! Em todo lugar.

SOM PB5: Vou pregar (CD009, Música 7)

E o quinto passo é:
5º Passo: ENTREGUAR-SE COMPLETAMENTE
SOM – EFEITO SONORO

A maior prova de amor foi dada por Jesus, quando Ele entregou sua vida por mim e por você na 
cruz do calvário.
Ele sabia que ia sofrer, ser humilhado e desprezado. Mesmo assim ele foi corajoso, não desistiu e 
enfrentou a cruz e a morte, por mim e por você!

Projeção: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Isaías 53:5 

Você já entregou sua vida para Deus?
Não se engane! Entregar a vida a Deus vai muito além do que vir a igreja uma vez ou outra, 
cantar bonito ou dizer por aí que é evangélico.

Entregue sua vida a Deus, reconheça e declare que Jesus Cristo é o seu SENHOR e Salvador. 
Viva uma vida de entrega completa. 

SOM PB6: Jesus, O cordeiro (CD002, música 4)

CONCLUSÃO!
Você prestou atenção nos 5 passos para cumprir a missão de seguir os passos de Jesus?
Vamos relembrar e repetir juntos?
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Vamos lá projeção:

• 1º Passo: ORAR SOM – EFEITO SONORO
• 2º  Passo: LER A BÍBLIA SOM – EFEITO SONORO
• 3º  Passo: AMAR E ABENÇOAR O PRÓXIMO SOM – EFEITO SONORO
• 4º Passo: PREGAR A PALAVRA SOM – EFEITO SONORO
• 5º  Passo: ENTREGUAR-SE COMPLETAMENTE SOM – EFEITO SONORO

Eu já entreguei minha vida a Jesus,  E VOCÊ?
Jesus deu a vida por você! Entregue sua vida à Ele e siga os Seus passos. 

O coral infantil só tem mais uma música para cantar, e logo vamos encerrar esse musical 
preparado com tanto carinho para você.

Enquanto as crianças cantam essa última música, entregue sua vida CORAJOSAMENTE AO 
SENHOR!

ENTREGUE-SE AGORA MESMO!
DECIDA SER UM AGENTE DE JESUS CRISTO!
SEGA OS SEUS PASSOS.

Projeção: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 

Seja um agente corajoso! Não tenha medo! Ele estará com você todos os dias da sua vida.
Lembre-se: Ele deu o melhor de si para você! Dê para Ele o seu melhor: SUA VIDA, o seu vigor, a 
sua força. Entregue-se ao Senhor agora mesmo.

SOM PB7: TE OFERTAMOS (CD12, música 4)
SAÍDA – TRILHA MISSÃO IMPOSSÍVEL
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