Teatro Santíssima Trindade

Personagens: pessoa idosa e uma criança.
Uma

criança

vai

perguntar

a

sua

avó

sobre

a

SANTÍSSIMA

TRINDADE:
_ Vó, lá na igreja falaram que hoje é dia da SANTÍSSIMA TRINDADE,
o que é SANTÍSSIMA TRINDADE?
Fazendo o sinal da cruz na criança, a avó explica:
_SANTÍSSIMA TRINDADE é DEUS que é PAI, FILHO e ESPÍRITO
SANTO!
_ Ah, quer dizer que existem três deuses?
_Não, de jeito nenhum!! É um único DEUS em três pessoas!!!
_ Como assim, Vó? Ou é um ou são três!
_Vou tentar explicar melhor...Olhe para aquele quadro .

(imprimir a foto maior que está na ultima folha)

_Aquele quadro foi a inspiração que um pintor teve sobre a
SANTÍSSIMA TRINDADE. Veja que existem três figuras iguais, elas
representam o PAI, o FILHO JESUS e o ESPÍRITO SANTO.
_ Então DEUS é trigêmeo?
_ Não!! DEUS é um só!! Vejamos o exemplo de três velas acesas:
quando elas se unem fazem uma só chama. Se vela 1 é o PAI, a vela 2 é o
FILHO JESUS e a vela 3 é o ESPÍRITO SANTO, DEUS é a chama formada
pelas três velas, sendo que essas velas nunca estão separadas e sim
sempre unidas!!
_ Estou começando a entender mas não totalmente.
_ Pois bem! Vou contar a história de um homem que viveu até os 33
anos de idade sem ligar para DEUS, tendo até um filho sem ser casado.

Após essa idade, ele se converteu, foi batizado, distribuiu todos os seus
pertences aos pobres e começou uma vida de penitências. Ele é Santo
Agostinho. Certo dia, Santo Agostinho andava em uma praia meditando
sobre o mistério da Santíssima Trindade:
_Um DEUS em três pessoas distintas...
Enquanto caminhava, observou um menino que portava uma pequena tigela com água. A criança ia
até o mar, trazia a água e derramava dentro de um pequeno buraco que havia feito. Após ver, repetidas
vezes, o menino fazer a mesma coisa, Sto. Agostinho perguntou-lhe:

_O que você está querendo fazer, minha criança?
O menino, olhando-o, respondeu com simplicidade:

_Estou querendo colocar a água do mar neste buraco.
Santo Agostinho sorriu e respondeu-lhe:

_Mas você não percebe que é impossível?
Então, novamente olhando para Santo Agostinho, o menino respondeu-lhe:

_Ora, é mais fácil a água do mar caber nesse pequeno buraco
do que o mistério da Santíssima Trindade ser entendido por um
homem! Quem fita o sol, deslumbra-se e quem persistisse em fitálo, cegaria. Assim sucede com os mistérios da religião: quem
pretende compreendê-los deslumbra-se e quem se obstinasse em os
perscrutar perderia totalmente a fé.
_ Ou seja, o mistério da SANTÍSSIMA TRINDADE é conhecido, mas
não é compreendido em sua totalidade. Podemos, contudo, fazer algumas
comparações: o raio branco de luz, sendo apenas um, pode ser decomposto
em vermelho, amarelo e azul; o fogo queima, ilumina e aquece, sendo
apenas fogo. Vamos, então, ensinar o sinal da SANTÍSSIMA TRINDADE na
linguagem dos surdos para as crianças?
_ SANTÍSSIMA TRINDADE (3X).

