
Teatrinho Infantil:

O COWBOYZINHO DO CORAÇÃO FEDORENTO

Cenário: 

• Fazendinha

Teatrinho infantil “O Cowboyzinho do coração fedorento”
Realização: Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista de Águas Claras



Personagens:

• Narrador(a) 

• Margarida

• Cawboyzinho

Obs: a história é narrada e os atores nada falam, apenas fazem exatamente o que 
diz a história que está sendo narrada 

Em uma fazendinha linda, cheia de frutinhas e ovelhinhas fofinhas, existe um 
cawboyzinho que está muito triste.  

Em seu peito dá pra ver um coração beeeeeeeeem sujinho. 

Encenação: o cawboyzinho triste mostra para todos o seu coração sujinho. 

Huuuuuuuuum… Ao contrário do  Cawboyzinho, lá vem Margarida, uma garotinha muito 
feliz.

Encenação: Ela vem com um grande pirulito, pulando, dançando e está muito sorridente.

Margarida joga amarelinha, pula, corre de um lado para o outro enquanto o cawboyzinho 
a observa triiiiiiiiiiiiste, choramingando e desanimado. 

Depois de um tempinho, Margaridinha percebe o cawboyzinho e se aproxima. 

Ela vê que ele está triste e tenta animá-lo oferecendo seu pirulito para ele. Mas não 
adianta. Ele não fica nem um pouco animado.

Ela pega o pirulito de volta e o convida para brincar. O cawboyzinho aceita feliz, desfaz a 
tristeza do rosto e sorri. 

Encenação: A menina deixa o pirulito no chão e brinca com ele de amarelinha. 

Primeiro joga a menina. Mas quando chega a vez do cawboyzinho, ele desanima,“faz bico
e volta a chorar”.

O que foi Cawboyzinho? O que há com você? - Pergunta a menina. 

O cawboyzinho triste aponta para o seu coração. E diz:

- Ah… ele cheira muito mal! 

-  "Cheira mal?”

Ela chega pertinho, cheira o coração do garoto, e “Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… nossa! Cheira muito 
mal!". 

O cawboyzinho fica mais triste ainda.
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Margarida então tenta pensar em uma solução para tirar o mau cheiro do coração do 
cawboyzinho. 

Encenação: Tempo para Margarida andar de um lado pro outro procurando uma solução 
pro coração fedorento do cawboyzinho. 

Huuuuuum… Já sei! 

Encenação: Margarida sai de cena e volta com um enorme frasco de perfume. 

-Cawboyzinho, cawboyzinho, já sei! Toma esse perfume cheirosinho que seu coração vai 
deixar de ser fedorento. 

O  cawboyzinho para, pensa um pouquinho e responde: - Que ideia maravilhosa! Dá aqui 
que eu vou tomar tudinho. 

SOM: vinheta GUT, GUT

Pronto! Tomou tudo! Vamos ver se seu coração ficou cheirosinho?

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… não adiantou nada! Que cheiro horríveeeeel.

O cawboyzinho fica mais triste ainda. Senta no cantinho e volta a chorar. 

Margarida então tenta pensar em outra solução! 

Encenação: Margarida anda de um lado pro outro procurando outra solução pro coração 
fedorento do cawboyzinho. 

Huuuuuum… Já sei! 

Encenação: Margarida sai de cena e volta com o grande frasco de sabão!

-Cawboyzinho, cawboyzinho, já sei! O seu coração está sujinho! Por isso está fedorento. 
Toma esse sabãozinho que ele vai ficar limpinho, limpinho! 

-Nossa! Que ideia maravilhosa Margarida! Me dá aqui!!! Vou tomar tudinho!!! 

SOM: vinheta GUT, GUT

- Pronto! Tomou tudo! Vamos ver se coração ficou cheirosinho?
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Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… parece que ficou mais fedorento ainda! 

O cawboyzinho fica mais triste ainda. Volta pro seu cantinho e começa a chorar e fala:

- Margaridinha! Eu sei porque meu coração está fedorento! Eu tenho feito muita coisa feia:
desobedeço a mamãe, xingo meus coleguinhas, sempre arranjo confusão na escola. Faço
coisa feia todo dia. Por isso, meu coração está tão sujinho que cheira mal. 

- Ah cawbozinho… Então só tem uma forma do seu coração ficar limpinho e parar de 
feder. 

Na igreja, a tia me contou que o sabão lava o nosso rostinho, o nosso pezinho, a nossa 
mãozinha, mas só o papai do céu pode limpar o nosso coração de verdade. 

Você precisa falar com ele e pedir para ele lavar o seu coração. 

Mas como eu faço isso margaridinha? me ajuda, por favor! 

- É muito simples cawboyzinho. Você se arrepende de todas as coisas erradas que anda 
fazendo?

- Sim! Muito!

- Então agora é só orar, falar com o papai do céu e pedir para ele perdoar os seus 
pecados e limpar o seu coração.

- Mesmo?! Então eu quero fazer isso margaridinha

Encenação: Então os dois juntos dobram seus joelhos e oram:

PAPAI DO CÉU, 

EU SEI QUE FIZ MUITA COISA FEIA, QUE NÃO TE AGRADA

MAS EU QUERO TE PEDIR PERDÃO!

E QUERO TE PEDIR TAMBÉM QUE O SENHOR LIMPE MEU CORAÇÃO. 

EU QUERO SER UMA CRIANÇA COM O CORAÇÃO LIMPINHO.

ME AJUDA PAPAI DO CÉU.

EM NOME DE JESUS, 

AMÉM! 

Encenação: Depois da oração os dois se abraçam; Margarida dá um abraço apertado no 
menino e nessa hora, discretamente ele inverte o coração de feltro colado em seu peito 
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que passa a ser alvo como a neve.

Os dois levantam felizes! 

Ufa! Como é bom falar com o Papai do CEU! 

- Cawboyzinho! Não estou mais sentindo aquele cheiro ruim! E você?

Eu também não! Jesus limpou meu coração!!!! 

Encenação: Os dois se abraçam e saem correndo, ambos sorridentes para brincar!

Depois que os atores saem, o narrador continua falando:

Narrador: Tem uma música que todos nós conhecemos, que fala assim?

… O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho…

Vocês conhecem?

Obs: todos cantam a musica “O SABÃO” e após deve ser feita uma breve aplicação das 
lições aprendidas na encenação. 

Teatrinho infantil “O Cowboyzinho do coração fedorento”
Realização: Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista de Águas Claras


	Teatrinho Infantil:
	O COWBOYZINHO DO CORAÇÃO FEDORENTO
	Cenário:
	Fazendinha
	Personagens:
	Narrador(a)
	Margarida
	Cawboyzinho
	Obs: a história é narrada e os atores nada falam, apenas fazem exatamente o que diz a história que está sendo narrada
	Em uma fazendinha linda, cheia de frutinhas e ovelhinhas fofinhas, existe um cawboyzinho que está muito triste.
	Em seu peito dá pra ver um coração beeeeeeeeem sujinho.
	Encenação: o cawboyzinho triste mostra para todos o seu coração sujinho.
	Huuuuuuuuum… Ao contrário do Cawboyzinho, lá vem Margarida, uma garotinha muito feliz.
	Encenação: Ela vem com um grande pirulito, pulando, dançando e está muito sorridente.
	Margarida joga amarelinha, pula, corre de um lado para o outro enquanto o cawboyzinho a observa triiiiiiiiiiiiste, choramingando e desanimado.
	Depois de um tempinho, Margaridinha percebe o cawboyzinho e se aproxima.
	Ela vê que ele está triste e tenta animá-lo oferecendo seu pirulito para ele. Mas não adianta. Ele não fica nem um pouco animado.
	Ela pega o pirulito de volta e o convida para brincar. O cawboyzinho aceita feliz, desfaz a tristeza do rosto e sorri.
	Encenação: A menina deixa o pirulito no chão e brinca com ele de amarelinha.
	Primeiro joga a menina. Mas quando chega a vez do cawboyzinho, ele desanima,“faz bico e volta a chorar”.
	O que foi Cawboyzinho? O que há com você? - Pergunta a menina.
	O cawboyzinho triste aponta para o seu coração. E diz:
	- Ah… ele cheira muito mal!
	- "Cheira mal?”
	Ela chega pertinho, cheira o coração do garoto, e “Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… nossa! Cheira muito mal!".
	O cawboyzinho fica mais triste ainda.
	Margarida então tenta pensar em uma solução para tirar o mau cheiro do coração do cawboyzinho.
	Encenação: Tempo para Margarida andar de um lado pro outro procurando uma solução pro coração fedorento do cawboyzinho.
	Huuuuuum… Já sei!
	Encenação: Margarida sai de cena e volta com um enorme frasco de perfume.
	-Cawboyzinho, cawboyzinho, já sei! Toma esse perfume cheirosinho que seu coração vai deixar de ser fedorento.
	O cawboyzinho fica mais triste ainda. Senta no cantinho e volta a chorar.
	Encenação: Margarida anda de um lado pro outro procurando outra solução pro coração fedorento do cawboyzinho.
	Huuuuuum… Já sei!
	Encenação: Margarida sai de cena e volta com o grande frasco de sabão!
	-Cawboyzinho, cawboyzinho, já sei! O seu coração está sujinho! Por isso está fedorento. Toma esse sabãozinho que ele vai ficar limpinho, limpinho!
	-Nossa! Que ideia maravilhosa Margarida! Me dá aqui!!! Vou tomar tudinho!!!
	Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… parece que ficou mais fedorento ainda!
	O cawboyzinho fica mais triste ainda. Volta pro seu cantinho e começa a chorar e fala:
	- Margaridinha! Eu sei porque meu coração está fedorento! Eu tenho feito muita coisa feia: desobedeço a mamãe, xingo meus coleguinhas, sempre arranjo confusão na escola. Faço coisa feia todo dia. Por isso, meu coração está tão sujinho que cheira mal.
	- Ah cawbozinho… Então só tem uma forma do seu coração ficar limpinho e parar de feder.

