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QUERIDO FACILITADOR! ESTAMOS NA SEMANA DA CRIANÇA. COMEMORE ESTE 

DIA. FAÇA CARTAZES DE AMOR PARA NOSSAS CRIANÇAS, LEVE UMA BALA, 

COLOQUE BALÕES, ABRACE, ORE POR ELAS E COM ELAS EM GRATIDÃO A DEUS 

POR SUAS VIDAS 

 

 

 
Filipenses 3.20 

 

 
“Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo, que virá de lá 

 

  
Devemos viver e ter esperança de que nosso lugar é no céu!!! 

 

 
Receba as crianças com carinho e alegria. Depois de sentadas pergunte como foi a semana? 

(ouvir as crianças). O que acharam do Juntinhos? 

 

Quebra gelo 

Vou viajar e vou levar.... (Todos devem falar o que levariam, porém, só podem levar coisas que 

começam com as letras da Palavra CÉU.) 

Encerre dizendo que um dia iremos morar no céu e pergunte:  o que poderemos levar para o 

céu? (Amor, alegria, salvação, galardão ) 
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Louvor e oração 

Jesus voltará - https://www.youtube.com/watch?v=ZczIK-dE8po&feature=youtu.be 

 

Faça um momento de oração pelo encontro. Três crianças devem orar pedindo que Deus que 

fale com cada um. 

 

 
 

Vamos recordar a história do teatro? Vocês podem me ajudar? (Em anexo a história 

do teatro) 

Quais os personagens? (Deixem que respondam) 

Pedro Atira Pedras 

Hilda mentirosa 

Sofia de Rico 

Clark Crente 

Marcos Egoísta 

Alfez que tanto faz que não faz mais 

Mari 

 

Porque Pedro, Hilda, Sofia, Clark e Marcos não entraram no céu? (Porque não tinham 

aceitado Cristo) 

Hilda era mentirosa, Sofia achava que tudo se comprava com dinheiro, até a salvação, 

Clark se achava perfeito e achava que ele conseguiria o céu pelas coisas que fazia, 

Marcos era egoísta e achava que juntando coisas e tesouros entraria no céu. Nenhum 

deles quis Jesus em seu coração e não se arrependeram de seus pecados. Se eles 

tivessem recebido Jesus como Senhor de suas vidas, Jesus teria apagado seus 

pecados e teria os ajudado a mudar de vida. 

 

Mas Alfez também fez muitas coisas erradas...e porque ele entrou no céu? Porque ele 

creu em Cristo, se arrependeu e deixou Jesus ser o Senhor de sua vida. Jesus apagou 

os pecados de Alfez. 

Mari, apesar de ser uma Cristã, não foi perfeita, masMari tomou a decisão de Seguir 

Jesus e foi perdoada e salva. 

 

Para entrar no céu, só há um caminho: Jesus!!! Arrepender, confessar o pecados e 

pedir a Cristo que entre em nosso coração e seja o Senhor de nossa vida.  
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O Céu é um lugar muito lindo... E a Bíblia diz que lá é nosso lugar, pois Deus enviou 

Jesus para que tenhamos a vida eterna no céu. 

 

 

 

 

(Ir falando e mostrando figuras em anexo.) 

 

A BIBLIA DIZ QUE NO CÉU NÃO HÁ: 

 

PECADO – Seremos puros e santos 

DOENÇA NEM INJEÇÃO – Nossos corpos serão saudáveis e bonitos 

MORTE – Não haverá mais morte. Nunca mais veremos alguém morrer e jamais 

morreremos outra vez 

TRISTEZA – No céu só haverá alegria 

ENVELHECIMENTO – no céu não ficaremos velhos e os idosos que já morreram com 

Cristo estão com corpos renovados 

SOL E LUA – o sol e a lua foram criados para iluminar a Terra. Mas a Bíblia diz que 

Deus é a luz no céu 

 

A BÍBLIA DIZ QUE NO CÉU HÁ: 

RUAS DE OURO 

CASAS – Jesus disse que já preparou moradas para cada um de nós 

ANJOS – No céu vamos compartilhar espaços, adoração e louvor com os anjos 

COROAS – receberemos de Deus coroas e vamos reinar com Ele 

LIVRO DA VIDA – Quando cremos em Cristo, nosso nome é escrito no Livro da Vida e 

este Livro estará lá no céu 

JESUS – Vamos enfim, morar, conversar, brincar, rir, andar com Jesus quando 

quisermos, face a face. 

 

 

Compartilhamento 

Deus preparou tudo para que nós sejamos salvos e um dia possamos morar com Ele no céu. O 

caminho, a porta para o céu é JESUS. 

Você gostaria de dar seu coração e sua vida para Jesus agora? Arrepender-se dos seus pecados e 

convidar Jesus para reinar em sua vida para sempre? Quem quer isso, levante a mão. 
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(Ore com as crianças que levantarem a mão pedindo que elas repitam a oração: 

Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e que convidá-lo a morar em meu coração e reinar 

em minha vida. Perdoa meus pecados e ajuda-me a te obedecer sempre e jamais deixar de te seguir. 

Em nome de Jesus amém) 

Quando a gente faz esta oração, Jesus passa a morar em nosso vida e coração e para sempre 

teremos a companhia do Espirito Santo.  Porque Jesus disse que deixaria o Espirito Santo Conosco. 

Ele é nosso amigo que nos ajuda a aprender as coisas de Deus, nos ajuda a obedecer a Deus e 

sempre está falando conosco sobre o que agrada e não agrada a Deus. 

(Encerre orando pelas crianças. Converse com os pais das crianças que tomaram a decisão de ter 

Jesus em suas vidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades para os menores 

 

Pinte bem bonito para Jesus 
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Atividades Maiores 
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PEÇA:  

ENTRADA PARA O CÉU 
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PERSONAGENS: 

ANJO GABRIEL 

ANJO MIGUEL (NÃO FALA MAS SE EXPRESSA O TEMPO TODO) 

HILDA MENTIROSA 

PEDRO ATIRA PEDRAS 

MARCEL LULLAR 

CLARK KRENTE 

ALFEZ TANTO FEZ E NÃO FAZ MAIS 

SOFIA DE RICO 

MARCOS EGOÍSTA 

MARI 

OUTROS 2 ANJOS (SEM FALA) 

ENTRADA PARA O CÉU 

 

Anjo Gabriel dá o comando para os outros anjos: 

ANJO GABRIEL- Atenção! Preparem-se! Não demora muito eles chegam. 

Os anjos começam a arrumar o céu, todos cantando (música?) 

A fila começa a se formar na entrada do céu, então Gabriel e seu auxiliar Miguel se colocam à 

postos para recebe-los. 

Miguel está sempre atento, apesar de não ter falas, está sempre se expressando (facial e corporal) 

muito, em todos as cenas. 

Gabriel chama o primeiro: 

ANJO GABRIEL – PEDRO!!! 

Pedro, (lá fora) logo pega sua sacola de pedras ameaçando atirar se defendendo, expressando 

raiva. 

PEDRO ATIRA PEDRAS – Sou Eu!! (bravo) E aí, meu chapa! Na tranquilidade? (todo atiradinho) 

ANJO GABRIEL (respira fundo, olha para Pedro  e responde calmamente)  

Diga seu nome, por gentileza. 
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PEDRO ATIRA PEDRAS – Pedro. 

ANJO GABRIEL – Hum... há muitos Pedros por aqui. Qual é o seu sobrenome? 

PEDRO (pega uma pedra na mão em tom de ameaça) – Mas por que você quer saber? 

Miguel arregala os olhos assustado 

ANJO – Calma Pedro! Faz parte do procedimento para a entrada.  

PEDRO (solta a pedra e bate com a mão fechada na mesa do anjo) – Procure aí, Pedro Atira 

Pedras.  

Enquanto o anjo procura o nome dele no livro, Padro vai falando. 

PEDRO – Mas não precisa se assustar, não se preocupe, ando com minhas pedras para garantir 

minha defesa (olha para a plateia franzindo a testa e olhos serrilhados), contra o primeiro 

engraçadinho que aparecer. Nunca matei ninguém... os caras que estavam errado, pô! (dá um 

sorriso sem graça) só um pouquinho de sangue. 

ANJO – Sinto muito Pedro, seu nome não está aqui ....Mas, você ouviu falar de Jesus? 

Pedro: Jesus???? Não!!! Não sei quem é esse!!! 

ANJO: Puxa!! Ele era o segredo para você entrar aqui...mas agora, não dá mais tempo... 

A cena para e o ANJO, vira para as crianças...Por isso crianças, temos que falar de Jesus!! 

Pedro sai esbravejando, com suas pedras na mão. 

ANJO (põe as duas mãos na cabeça abaixando-a, respira fundo e diz para Miguel) – Está só 

começando. O Próximo é....Marcel 

Logo vem Marcel procurando sinal de internet com o celular na mão. 

MARCEL LULLAR – Só me faltava essa... sem sinal. Aqui, seu anjo, já que chego a minha vez 

mesmo (olhando de cima a baixo para Hilda que sai batendo o pé)) qual é o melhor lugar com sinal 

de internet? 

ANJO – Mas aqui não temos nada disso! 

MARCEL (arregala os olhos) – Mas como assim? Que lugar é esse que nem tem internet? 

ANJO – Isso mesmo.. não só internet, como celular, tablet, televisão, vídeo game... qualquer umas 

dessas coisas. Mas me diga qual é o seu nome? Ah! E diga logo o sobrenome. 

MARCEL – Lullar, Marcel Lullar. 

Anjo – Certo! Deixe- me ver... 

Enquanto o anjo procura o seu nome Marcel fala: 

MARCEL – Agora que não estou entendendo mesmo. Vim para cá porque me disseram que é o 

melhor lugar que existe. Que aqui tem tudo de melhor! Uma amiga minha minha, a Mari, vivia me 
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falando do céu... de  um tal de Jesus para cá e Jesus para lá, que Ele me traria para o melhor lugar 

que é eterno. Achei que fosse encontrar aqui os aparelhos de última geração, os melhores, melhor 

rede de internet, e para me alegrar mais ainda ela dizia que aqui não precisava de dinheiro... fiquei 

tranquilo. Já entendi! Fui enganado! 

Anjo fecha o livro e diz 

ANJO – Veja bem, Marcel, me parece que foi enganado mesmo, mas não por sua amiga, ela 

estava tentando abrir os olhos falando a verdade sobre Jesus e o senhor que não quis entender. 

Agora entendo porque não encontro seu nome no Livro da Vida!  Você não quis seguir Jesus! 

MARCEL – Essa não! Vou encontrar esse sinal agora. Só um instante, seu Gabriel, preciso fazer 

uns contato, agora eu vou entrar, não vim até aqui para voltar. 

ANJO – Por favor, Marcel, sinto muito, você mesmo se enganou e agora preciso atender o próximo. 

MARCEL  (sai procurando sinal e revoltado olha para o celular) – Tanto tempo me dediquei à você, 

me garantiu uma vida melhor em tudo quanto é propaganda e olha só onde me meti. Alguém vai ter 

que resolver isso. 

 

ANJO – Próximo! CLARK 

Enquanto isso Hilda (LÁ FORA) tenta convencer Clark de que precisa ser atendida antes. 

HILDA – então, Clark seu nome né?!... minha avó está doente esperando o remédio que eu saí 

para comprar, eu tenho uma consulta marcada para daqui a pouco, meu pai está entrando agora 

para uma cirurgia, me deixe passar na sua frente, vai?! É caso de vida ou morte. 

CLARK – Olha só, você se acha melhor do que eu? Acha que você tem mais problemas do que 

eu? Eu faço um monte de coisas lá na igreja, ajudo em tudo, acho que a preferência é minha. 

(levanta e vai até Gabriel) 

ANJO (fala com Miguel) – Miguel, traga o Clark!! .... Seu nome completo, por favor. 

CLARK – Sou Crente, Clark Crente. (enquanto o anjo procura o seu nome no livro) Seu anjo, 

sempre fui da igreja, nasci num berço evangélico (em tom poético), veja aqui minha carterinha de 

membro sócio fundador do CCPPT. 

ANJO -  E o que seria esse CCPPT? 

CLARK – (fala baixinha para a plateia escondendo a boca) Acho que esse anjo  Falsificado. Se 

fosse crente de verdade saberia. (volta para o anjo e diz todo pomposo) Clube dos Crentes  

Perfeitos que Podem Tudo ( e entrega a carteirinha). 

ANJO – (o anjo sorri como se gostasse) Ah! Entendi! (desfaz o sorriso, devolve a carterinha) Essas 

coisas não garantem a entrada de ninguém. 

CLARK – Mas cresci ouvindo que para entrar no céu eu deveria ser o crente perfeito. Procure aí, 

devo ser o primeiro da lista (levantando a cabeça e acertando a camisa como se fosse gravata) 
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ANJO – Não. 

CLARK – O segundo, então... o primeiro acho que é do pastor Eli. 

ANJO – Não. 

CLARK – Não? O terceiro? O segundo talvez tenha sido do pastor Marcelo, o auxiliar 

ANJO – Não.  

CLARK – O quarto? 

ANJO – Não. 

CLARK – O quinto? O sexto?... muitos pastores na PIBJC 

ANJO – Não. 

CLARK – Peraí. (faz a conta nos dedos de quantos pastores falando pelo nome... o pastor Joarez, 

Eli, Marcelo, Andrieli, Anderson, eles ainda devem ter uma consideração grande pelo pastor 

Aederson, seis. Veja aí, o sétimo nome, é esse. 

ANJO – Não. (já bocejando) 

CLARK – Mas não é possível! O décimo? Décimo quinto... (o anjo só balançava a cabeça 

negativamente) Não lembro de tantos pastores na igreja. Não entendo! Veja meu histórico, vai ver 

que não há nada contra a minha entrada no céu. 

ANJO – Muito bem, vamos lá! Aqui diz que é mesmo de família crente. Sempre participou da EBD, 

se comportava direitinho na salinha, fazia as atividades corretamente e com zelo, participou do coro 

das crianças, depois, juniores, adolescentes... muito bem, ajudava levando as crianças para beber 

água e ir ao banheiro, recepção do culto, teatro... mas não consigo ver quando aconteceu a sua 

conversão, QUANDO VOCE SE ARREPENDEU DE SEUS PECADOS, quando você aceitou Jesus 

em seu coração... 

CLARK – Ué! Ele sempre esteve comigo, afinal, (em tom poético novamente) nasci em berço 

evangélico, participo de todas as coisas na igreja e ainda sou sócio da... 

ANJO – Já entendi! Aqui diz também alguns pecados dos quais foi avisado. 

CLARK – Pecados não, pecadinhos. Coisa boba, nada demais, foi por necessidade, alguns até por 

amor (Miguel cai desmaidado no chão ao ouvir isso) Tá bom! Tá bom! Eu me arrependo de todos e 

também eu aceito Jesus! 

ANJO – Que pena, agora não dá mais tempo. 

CLARK – Mas... 

ANJO – Não dá mais, Voce deveria ter aceitado Jesus em seu coração antes, e devia ter seguido 

Jesus de todo o coração. 

CLARK (sai resmungando sobre suas obras) – Mas...eu fiz um monte de coisas pra Jesus... eu 

cantei no coro, eu limpei a igreja, eu ia na EBD...affff.... 
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ANJO – com cara de triste.. Próxima: HILDA!!! 

HILDA MENTIROSA – Até que enfim... Ah, sim! Meu nome é Hilda, procure aí.  

ANJO – Hilda... Hilda...sim, Hilda de quê? 

HILDA – Hilda, Hilda, ué! Deve ter só uma Hilda. 

ANJO – Não. Muitas Hildas. Sobrenome, por favor. 

HILDA – pode ser qualquer uma... sou Hilda também. (sorri sem graça) 

ANJO – Diga seu sobrenome. 

HILDA – Ah! Tá! Procure aí, Hilda Men. 

ANJO – Hilda Men? Isso mesmo? (Hilda confirma olhando para cima tentando disfarçar). Não. É 

esse mesmo? 

HILDA – Não tem? Tente Hilda Ment... 

ANJO – Ment??? Cada um tão diferente. (procura e nada) ân ãn, nada. Tem certeza de que é esse 

mesmo? 

HILDA – Tá booom... meu nome é Hilda (fala baixinho entre os dentes) Mentirosa 

ANJO – Não entendi. Pode repetir, por favor? 

HILDA – (repete da mesma forma que a anterior e o anjo novamente não entende). TÁ! TÁ BOM! É 

Hilda Mentirosa, mas é só o sobrenome mesmo... perseguição... se te falaram que eu já menti, não 

acredite, eu nunca falei uma mentira na minha vida. 

ANJO – rãn rãn... 

HILDA – táaaa... só umas mentirinhas, mas foram pequeninhas, ninguém morreu por isso.  

ANJO – Com mentiras não se entra no céu... mas deixa eu te perguntar: Voce não ouviu falar de 

Jesus? 

HILDA: hummm...não..sim...não sei.... 

ANJO: Então...Jesus poderia ter mudado sua vida, te livrado da mentira e ter te dado a salvação..e 

hoje voce poderia entrar aqui...mas agora é tarde... Pode ir, Hilda. 

ANJO – Miguel, sempre que alguém não entra aqui...é triste né? 

ANJO: O próximo nome é ALFEZ!!! 

ALFEZ TANTO FEZ QUE NÃO FAZ MAIS (se levanta se despedindo de Mari e vai até o anjo – Olá, 

seu Anjo! Me chamo Afez! 

ANJO -  Alfez... acho que o conheço... bem, vamos lá. Alfez de quê? 
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ALFEZ – Alfez Tanto Fez Que Não Faz Mais, senhor. 

ANJO – Ah! Enfim encontrei um nome... aqui está está, deixe-me ver... aqui diz que você brigava 

muito na escola, não respeitava os professores, debochou dos amigos que iam à igreja, (enquanto 

o anjo conta seu histórico, Alfez abaixa a cabeça envergonhado e o anjo continua), assistia 

escondido os programas que seus pais proibiam, desobediência... mentira...  

ALFEZ (chorando de cabeça baixa ele diz) – Já entendi! Fiz muitas coisas erradas e me arrependi, 

muito feio mesmo, mas já estou indo... 

ANJO – Mas aqui diz também que....  

(Alfez se vira de novo para o anjo).  

 

ANJO: você conheceu a verdade, se arrependeu e aceitou Jesus em seu coração. Agora me 

lembro bem do festão que teve aqui no céu aquele dia (olhando para cima lembrando e sorrindo, 

depois volta seu olhar para Miguel franzindo testa e olhos quase fechados e diz) Altas madrugadas, 

alguém me acordou gritando jogando pedrinha na janela para eu abrir a porta... (volta a sorrir e diz) 

enfim... foi um festão!!! 

ALFEZ – Bem vindo, Alfez! Aproveite a eternidade! Tenho certeza de que gostará! Foi feita 

pensando em você! 

 

ANJO (entrelaça os dedos jogando os braços para frente, alongando e sorrindo) – Agora vai, 

Miguel!! Venha o próximo! SOFIA!!! 

SOFIA – (chega no salto) Bom dia, senhor! Estou aqui porque quero entrar no céu, é o senhor 

quem vai me conduzir?  

ANJO – (respira fundo e fala com Miguel “Vai recomeçar!” Bom dia, senhorita, diga-me sua graça, 

por favor. 

SOFIA (animada logo se exalta) – Ah é de graça??? Melhor ainda!!! 

ANJO – (SORRI) Seu nome por gentileza. 

SOFIA – Ah, sim! Sofia. 

ANJO –  Seu nome completo. 

SOFIA – Ué! Como assim? Não sabe com quem está falando??? (vira-se com nariz empinado para 

a plateia) Sofia de Rico, pode procurar, certamente estou na lista de convidados. (enquanto o anjo 

procura) Ouvi dizer que aí dentro tem ruas de ouro, pedras preciosas... puro glamour! Combina 

comigo, lugar de gente rica como eu... 

ANJO – Lamento dizer, senhorita, mas seu nome não está na “lista de convidados”. 



 35 
CARTA KIDS 

 07 a 13 de Outubro  |  2018 
 

SOFIA – Como não??? (desce do salto) E esse dinheiro todo que tenho, não serve para nada?? (o 

anjo balança a cabeça negativamente) Juntei todo dinheiro que meus avós, tios e pais me deram 

em todas as data comemorativas, até dia da Independência do Senegal para comprar um pedaço 

do céu... nada? O dinheiro que achei na rua, aquela trapaceadinha que dei e quase fui pêga, nada? 

Vai, fala! É pegadinha, né?! (ela respira funda, sobe no salto novamente, ajeita os cabelo, puxa o 

anjo e pergunta falando mais baixo) Quanto custa? 

ANJO – Quanto custa o quê? (sem entender nada)  

SOFIA – (começa a se alterar, mas logo se recompõe) COMO O quê? Quanto custa um terreno na 

avenida principal, quero perto de tudo de mais rico, porque sou rica, tipo Zona Sul, ou melhor, 

essas avenidas famosas de Nova York, tipo 5ª Avenida e Wall Street, entende? 

ANJO – Sinto muito, Sofia, Jesus já pagou e você o rejeitou, escolhendo o dinheiro e a fama ao 

invés de ser amigo dele. 

Miguel retira Sofia enquanto ela continua falando... 

SOFIA – Mas eu doei meus brinquedos velhos no Natal... bem estava quebrados, mas dava para 

brincar ainda. 

  

ANJO – sinto muito Sofia (faz cara de triste)  

 

ANJO:  Quem é o próximo...deixa eu ver...MARCOS 

MARCOS EGOISTA (tenta se aproximar, carregando bolsa pesada, mala, mochila na costas... ele 

vai conversando e parando para pegar as coisas que caem ou empurrando o peso todo) Sou eu o 

próximo, senhor! Me chamo Marcos e já vim preparado! 

ANJO – Olá, Marcos! Marcos de quê? (fala mais alto, já que Marcos não consegue chegar perto 

ainda) 

MARCOS – Marcos Egoísta. 

ANJO – Egoísta...  Pois bem, vamos ver... Não encontro seu nome, Marcos, é esse mesmo seu 

sobrenome? 

MARCOS – Sim, seu anjo, Egoísta com muito orgulho! 

ANJO – O que tanto carrega, Marcos? 

MARCOS – (sorri orgulhoso) São todas as minhas coisas. Sempre guardei comigo. Sou muito 

cuidadoso. 

ANJO – E por que trouxe com você todos esse peso? 

MARCOS – (arregala os olhos) São meus! Com quem mais eu deixaria? 

ANJO – Marcos, agora tenho certeza de que seu nome não está no livro da Vida. 
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MARCOS – Mas eu me preparei a vida toda. Juntei tudo o que tinha. Guardei com todo cuidado e 

carinho, nunca emprestei, mal eu usei minhas coisas só para mostrar como sou cuidadoso. 

ANJO – Marcos, não foi por isso que Jesus morreu na cruz por voce. Ele só queria ser seu amigo. 

Queria que voce seguisse seus passos.  QUE VOCE SE ARREPENDESSE DOS SEUS 

PECADOS. O nome disso que voce fez não é cuidado, é egoísmo e não agrada o coração do Pai. 

MARCOS – (ajoelhado no meio de suas coisas, chora) Não posso acreditar! Tanto tempo juntando 

minhas preciosidades... (abraça suas bolsa e diz) Ninguém vai me tirar nada! Nunca vou me 

separar delas. (junta e sai com seu peso) 

ANJO – O próximo venha, por favor! (de cabeça baixa olhando para o Livro da Vida) 

MARI – Estou aqui, senhor anjo! Bom dia!! Então seu anjo..eu sei que não fui perfeita...e sei que 

muitas vezes eu pisei na bola e... 

ANJO – (interrompe quando ele a vê, coloca a mão na boca e tenta se lembrar...) Maaariiii, você 

chegou?? Quanta festa você nos ajudou a fazer falando de Jesus!! 

MARI – Sério?? Não sabia que haviam sido tantas. 

ANJO – Siiiimmmm! Ah Mari...voce não foi perfeita, mas Jesus foi e Ele comprou você porque voce 

o aceitou. Depois que voce aceitou Jesus em sua vida, Você não sabia, mas o que você falou, as 

coisas que fez, tudo isso entrou como semente no coração dos seus amigos e familiares. Seu 

coração é cheio da Palavra de Deus e você sempre a obedeceu, andou com Jesus e falou dele por 

onde passou. 

MARI – Que alegria! 

ANJO – (vira-se para Miguel e diz) Cada festão! De arromba!!! Mas venha, Mari! Fique à vontade! 

Tudo foi preparado para você! 

MARI – Obrigada! 

O sinal toca para a troca de turma. Miguel e Gabriel pegam suas bolsas e cumprimentam os 

próximos, entrando no céu. 

ANJO – Bora pra festa, Miguel!!! (música??) 
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