
Apoteose de Abertura da Campanha de Missões Nacionais 2022 
Só Jesus Cristo Salva 

 

“Brasil, Só Jesus Cristo Salva!” 
 

ROTEIRO DOS SLIDES (#) 

 

• Fundo Musical - Disponível para Download no Blog 
 

(Começa a música bem alto. O Brasil entra e se posiciona no centro do palco. Baixar o volume 
para o Brasil começar a falar. Deixe a música baixinho durante a narração. Sempre, após sua 
fala, sai do centro e fica do lado, no palco. Após cada região falar, volta ao centro). 
 

• BRASIL: 
#1 - Eu sou o Brasil, e hoje é um dia muito especial, pois vou receber minhas regiões 
para saber como andam as coisas por todo o meu território, especialmente após esses 
anos de pandemia!  
#2 - Estou esperançoso, afinal sou um país cheio de riquezas naturais e paisagens 
belíssimas. Não tenho terremotos e meu povo é talentoso e trabalhador. Espero um futuro 
maravilhoso!  
#3 - Que entre a primeira região!  
 

(Aumenta o volume da música enquanto o Norte entra. Abaixar o volume para começar a leitura 
ou a fala. Fica no centro do palco e sai no final para o lugar pré-estabelecido no palco) 
 

• NORTE (Voz Oculta): 
#4 - Olá Brasil! Eu sou o Norte! Sou a maior região do Brasil em termos de extensão 
territorial e a que concentra a maior biodiversidade, graças à existência da Floresta 
Amazônica.  
#5 - Mesmo em meio à pandemia que provocou a redução da atividade econômica em 
todo país, a minha região registrou um desempenho positivo, em especial por causa da 
produção de grãos e desempenho do comércio(1).  

#6 - Mas, continuo com muita preocupação com a imensa população que vive às 
margens de meus milhares de rios e igarapés. Mais de 35 mil comunidades ribeirinhas, 
onde há muita carência. Milhares de crianças! Minha região deveria ter muita fartura, mas 
aqui há uma grande ausência de assistência social, médica e odontológica! Minha 
situação não é boa, Brasil! 
 

• BRASIL: 
#7 - Sim, a notícia que milhares ainda vivem em isolamento e sem assistência não é 
boa! Que tristeza! Certamente muitas crianças! (Demonstra tristeza!) Obrigado Norte! 
Vamos para o Sudeste, quem sabe as notícias sejam boas!  
#8 - Que entre o Sudeste! 
 

(Aumenta a música, o Norte sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o Sudeste) 

 

• SUDESTE (Voz Oculta):  

Olá, Brasil querido! Trago o relatório da região Sudeste.  

#9 - Economicamente sou a região mais desenvolvida do Brasil. Tenho as maiores 

cidades, famosas pelo ritmo de vida, mas com sérios problemas de desemprego, 

violência, saúde, educação, transporte e moradia.  



#10 - A pandemia causou grande impacto em minha região por ser a mais ligada à 

indústria e comércio(2).  Aqui as pessoas vivem inseguras. A desigualdade social é 

imensa!  

#11 - As drogas estão por todos os meus cantos, e mesmo crianças estão se 

perdendo nos vícios! Preciso de ajuda para melhorar minha situação, Brasil! 

 

• BRASIL: (demonstrando muito descontentamento)  

#12 - Meu povo da região Sudeste tem sofrido muito. As famílias estão se perdendo na 

correria do dia a dia! Que tristeza! Quantos perdidos nas drogas! (demonstra tristeza) 

Obrigado Sudeste! Acho que vou para o Nordeste! Lá tem aquelas praias maravilhosas 

e... esse meu povo é animado, ... tenho certeza que as notícias serão boas! 

#13 - Nordeste, apresente-se! 

 

(Aumenta a música, o Sudeste sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o Nordeste) 

 

• NORDESTE (Voz Oculta): 

#14 - Olá, Brasil! Eu tenho muitos contrastes. Sou terra do povo amável, cidades 

lindas, com um belo litoral, e tenho meu sertão, de um povo forte, mas que sofre muito, 

marcado pela seca, fome e pobreza, problema que aumentou devido a pandemia!  

#15 - Também concentro o maior número de Quilombolas do país. Meu povo anda 

confuso em suas expressões religiosas. 

#16 -  Há uma mistura de catolicismo com umbanda, devoção ao Padre Cícera e São 

Francisco de Assis.  

#17 - A minha maior dificuldade é a pobreza que gera muitos problemas sociais. 

Nestes locais há pouca assistência social, médica e odontológica, especialmente nas 

mais de 6 mil comunidades sertanejas, grande parte, isolada. A fome aumentou nestes 

últimos anos! Muitas crianças que só se alimentavam na escola, não tiveram mais aulas 

devido a pandemia(3). Não sei mais o que fazer, querido Brasil!  

 

• BRASIL: 

#18 - Que triste relatório! Meu coração está sangrando! Meu povo está sofrendo! (Para 

um pouco e demonstra um choro). Obrigado Nordeste! Vou para o Centro-Oeste! Quem 

sabe ali com o poder político... talvez as coisas estejam melhores!  

#19 - Centro-Oeste, dê seu relatório! 

 

(Aumenta a música, o Nordeste sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o Centro-

Oeste) 

 

• CENTRO-OESTE (Voz Oculta):  
#20 – Olá, Brasil! Graças a grande participação do agronegócio e a minha estrutura 
industrial, o impacto da pandemia foi menos severo aqui (4). (Brasil se alegra com a boa 
notícia)  
#21 - Porém, sofro na época do verão com constantes inundações. Sou um paraíso 
ecológico para os turistas, tanto daqui, como das regiões amigas, mas para o meu povo 
pantaneiro, as distâncias e o difícil acesso trazem isolamento e solidão.  
#22 - Também tenho milhares de comunidades ribeirinhas no pantanal, vivendo sem 
assistência social, médica e odontológica! Preciso de ajuda, Brasil!  
 

• BRASIL: 
#23 - Eu não acredito! Eu, um país tão lindo, tão jovem perto de outros colegas países, 
ouvindo todas estas coisas acontecendo no meu território! O que há de errado?  



#24 - Bem, que entre a região Sul. 
 

(Aumenta a música, o Centro-Oeste sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o Sul) 

 

• SUL (Voz Oculta): 

#25 – Olá, Brasil! Muitos acham que eu tenho a realidade diferente das outras regiões, 

no que diz respeito à situação econômica, mas também tenho muitos problemas e meu 

povo passa por muitas aflições!  

#26 - Em apenas três meses de Pandemia eu perdi mais de 314 mil empregos (5) ,  

Aqui, há um individualismo muito grande, as pessoas são muito fechadas em seus 

próprios interesses e isso, involuntariamente, causa um grande vazio em minha 

população.  

#27 - No campo religioso grande parte da população é católica sincretista, envolvida 

com espiritismo, umbanda e candomblé.  

#28 - Aqui tenho o maior índice de suicídio do país! Brasil, meu povo é muito infeliz! 

(Demonstra muita tristeza) 

 

• BRASIL: (Andando pelo palco, demostrando preocupação)  
#29 - Obrigado Sul! (Sul se retira para o mesmo local do palco das outras regiões) Estas 
são as minhas regiões. Que tristeza! Eu estava tão orgulhoso das minhas dimensões, da 
minha fauna e flora, das paisagens maravilhosas, da mistura de raças... e o que ouço? Só 
sofrimento, fome, miséria... quanta tristeza! Não há mais esperança! (Para e fica 
pensativo). 
 

• Voz Oculta 1 e 2 (em uníssono): Brasil, não desanime! Ouça o que temos a lhe dizer... 
Ouça esta mensagem com atenção! 
 

• Música: “Brasil” (De João Alexandre) – Solo ou use a música. (Disponível para 
Download no Blog – Vídeo cantado e playback. 
 

(Fundo Musical – Deixar tocando baixinho) - Disponível para Download no Blog 
 

• BRASIL: Que linda mensagem! Mas, sou tão grande, gigante e com tantos problemas! 
(fica triste novamente) 

 
(A igreja se levanta falando alto do meio da Congregação. Ao chegar no palco, enquanto fala, 
traz as regiões para perto do Brasil, no centro) 

 

•  IGREJA: (Esta parte é decorada, por isso fizemos o menor número de Slides possível. 
Para facilitar, o ideal é decorar os blocos, de acordo com os 5 slides da fala a seguir) 
Brasil, espera!  
#30 - Existe uma esperança! Existe salvação! Há um povo que te ama! Sim, eu te amo! 
Eu sou a Igreja de Cristo, o povo de Deus, e sei onde encontrar a salvação! Só Jesus 
Cristo Salva! 
#31- Estou disposta a repartir o amor Jesus nas casas, nas ruas, nos rios, nas cidades 
grandes e pequenas, entre os índios, entre os que sofrem, os abandonados nas ruas, as 
crianças, os excluídos da sociedade! Vou aos presídios, aos doentes, vou vestir aqueles 
que têm frio, dividir o pão com o faminto! Todo o Brasil pode ser transformado e encontrar 
a verdadeira felicidade em Jesus. 
 

Eu estou espalhada por todas as regiões com centenas de radicais plantando igrejas, 
formando líderes, compartilhando o amor de Jesus.  



#32 - Eu estou na Amazônia e no Sertão com o Novo Sorriso cuidando de milhares de 
pessoas através do barco O Missionário e da Carreta do Sertão!  
#33 - Eu estive presente durante a pandemia e levei milhares de cestas básicas para o 
povo!  
#34 - Eu estou também entre os surdos, que são tantos! Estou nas grandes cidades 
levando esperança e salvação através dos Radicais Mais! Ahh.. eu estou entre os 
indígenas levando salvação e a palavra de Deus em seu idioma! Estou chegando em 
milhares de crianças com o Viver Escola. Estou entre os universitários! E vou até em 
lugares que ninguém quer ir! Sim, estou nas Cracolândias, nas ruas, amando e resgatando 
milhares de pessoas que não existem para a sociedade, mas eu estou lá através das 
Cristolândias! Estou nos presídios, onde ninguém quer ir! Estou no Pantanal, no Cerrado, 
nos hospitais! Estou no Sul e, só em 2021, cheguei em 11 cidades diferentes! E sabe 
Brasil, eu estou espalhada por todo o seu território. Estou em mais de 13 mil lugares, em 
todos estados e regiões, proclamando que: 
#35 - Só Jesus Cristo salva!  
 

• BRASIL – Ahh...Igreja, o meu coração se encheu de esperança! (As demais regiões 
concordam e dizem que sentem o mesmo).  
 

• IGREJA - Sim, há esperança! A minha missão é compartilhar para o Brasil e o mundo que 
Só Jesus Cristo salva. Por isso, eu me dedico no primeiro semestre para que esta verdade 
chegue em todo mundo e no segundo semestre para que esta verdade chegue em todo 
Brasil!  
 

• BRASIL – Então, agora você está trabalhando por mim? 
 

• IGREJA – Sim, estou!! Eu estou em uma grande campanha de Evangelização, 
compartilhando o amor de Deus com meus vizinhos, amigos, parentes, fazendo estudos 
bíblicos, discipulando e espalhando para todos ao meu redor a salvação em Jesus. E, ao 
mesmo tempo estou engajada em uma grande campanha missionária para que esta 
verdade chegue em todos os cantos do Brasil, pois há muitos ainda que precisam 
conhecer a verdadeira esperança que está em Jesus Cristo!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• BRASIL – Como estou feliz! Obrigado igreja! Nunca me abandone, pois a minha 
esperança está em você, pois quando o meu povo te encontrar, achará a Cristo! A minha 
realidade pode mudar se você espalhar esta verdade onde estiver e ao mesmo tempo 
sustentar a obra missionária! Eu preciso de você! E...onde mais está a igreja de Cristo? 

(Combinar previamente com várias pessoas que estarão na congregação para ficarem em pé e 
responderem bem alto, um a um, junto com a Igreja no palco: AQUI! AQUI! AQUI!  Todos vão 
permanecendo em pé na congregação. Os que já estão em pé começam a chamar os que ainda 

Esta parte só deverá ser usada se for fazer a apoteose de encerramento da campanha 

disponível no material da campanha. A sugestão para o encerramento é bem mais curta e 

descontraída. Vale a pena fazer! 

• BRASIL – Que coisa linda! (pensativa) Igreja...? Você poderia voltar para me dar um 

relatório de como foram essas campanhas?  

 

• IGREJA – Claro, Brasil! Certamente voltarei para contar tudo o que aconteceu! Será 

uma honra compartilhar o que Deus está fazendo através de mim, a sua igreja! 

 

 

 



estão sentados para se levantar e dizer: Aqui! Aqui! Repetem até toda congregação se levantar 
dizendo: Aqui! Então, o Brasil pede que se calem e diz:) 

 

• BRASIL – Há esperança! O meu Brasil será transformado se todos ouvirem que:  
 

• TODOS: SÓ JESUS CRISTO SALVA! (Em uníssono, o Brasil, as regiões, a igreja e todos 
que se levantaram na congregação)  
 

• BRASIL – Repitam!!! (Chamando toda a congregação para dizer:) 
 

• TODOS: SÓ JESUS CRISTO SALVA! 
 

• BRASIL – Mais uma vez, com toda a sua força... 
 

• TODOS: SÓ JESUS CRISTO SALVA! 
 

• Começar imediatamente o Hino Oficial da Campanha - (Disponível para download no 
Blog)  

 
 

Durante o hino as regiões entregam para a congregação um marcador de livro com os pedidos 
de oração de sua região, para que durante a campanha toda igreja esteja orando 
especificamente por uma região. Podem também entregar os papéis do Alvo Pessoal. (Ambos 
disponíveis para download no Blog) 

 
 

Silvana S. P. Martines 
Olga Colomietz dos S. Pereira 
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