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Peça O Semeador de Estrelas, que retrata a vida de Divaldo
Franco, estreia dia 27 em Águas Claras e Brasília
O Semeador de Estrelas é uma obra de Suely Caldas Schuber e tem por base depoimentos e
relatos de Divaldo Franco. Na obra, a autora comenta fatos mediúnicos da vida do biografado,
contribuindo para a compreensão do intercâmbio espiritual e do valor da mediunidade a serviço
do bem.
Sinopse do espetáculo:
O Semeador de Estrelas é um espetáculo teatral que retrata, através de ‘causos engraçados’
e músicas, a vida do professor, humanista, pacifista e médium espírita Divaldo Pereira Franco.
Como seria dedicar uma vida inteira aos outros? Como seria a vida de uma pessoa como a
Madre Teresa de Calcutá, ou de Gandhi? Jamais pensar em si, no seu próprio conforto ou, o
que é mais difícil, ter o seu próprio tempo? O Brasil tem um homem assim: Divaldo Pereira
Franco. Autor de mais de 300 livros, traduzidos para 16 idiomas, ao lado de Chico Xavier é o
maior divulgador e palestrante espírita do mundo! Além disso, Divaldo cuida, na sua casa de
caridade em Salvador, de mais de três mil crianças, e tem uma obra social modelo para o resto
do país (A Mansão do Caminho). A história de sua vida é interessantíssima, cheia de casos
engraçados e emocionantes, surgidos de sua mediunidade que despertou a partir dos quatro
anos de idade. Esta peça é o retrato de um homem que precisa ser reconhecido pela sua
própria gente.
A peça, baseada no livro, estará em cartaz em Brasília em dois teatros.
Em Águas Claras – Teatro da CAESB
Data: Dia 27 de abril (sexta-feira)
Local: Espaço Cultural da CAESB , (Teatro da Caesb) - Av. Sibipiruna lote 13/21 – Águas
Claras – ( na mesma avenida do batalhão dos bombeiros e da PM de Águas Claras )
Horário: Sexta-feira às 21h
No plano piloto
Em Brasília – Teatro dos Bancários
Data: Dias 28 e 29 de abril (Sábado e Domingo)
Local: Teatro dos Bancários – Asa Sul , Quadra 514/515 Sul
Horário: Sábado às 21h e Domingo ás 20h
Ingressos:
R$ 60 (inteira) , R$ 30 (meia entrada) e R$ 35 (ingresso solidário com a doação de 2kg de
alimentos não perecíveis exceto SAL )
Censura : LIVRE
Informações : (61) 98413-0850 Cristiano , (61) 98459-2312 Marcelo
Vendas antecipadas em Águas Claras : Os ingressos podem ser adquiridos durante a semana
em Águas Claras nas Óticas Carol do Águas Claras Shopping sem taxa de conveniência no
horário de funcionamento do Shopping .
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Vendas antecipadas em Brasília: Os ingressos podem ser adquiridos durante a semana na
Bilheteria do Teatro dos Bancários na Asa Sul quadra 514/515 Sul.
Ingressos a venda também pela internet no endereço : www.bilheteriadigital.com ou na lojas
físicas da Bilheteria Digital no Alameda Shopping, Pátio Brasil, Brasília Shopping, Conjunto
Nacional e na Feira dos Importados.
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