Teatro O problema não está comigo?

2 meninos vestidos com bermuda e camiseta,
poço de cartolina.

Zequinha triste olhava o fundo do poço. Bentinho todo alegre viu
Zequinha e disse:
_ Por que você olha para o poço?
_ Porque eu sinto que minha vida está no fundo do poço.
_ Como assim?
_ Tudo está ruim em minha vida: quero ter brinquedos caros e meus pais não têm dinheiro, brigo sempre
com meus irmãos e na escola sou o pior aluno. Não tenho paz e nem sossego! Parece que todos estão
contra mim!

_ Será que o problema não está com você?
_ Você também está contra mim?

_ Claro que não!! Calma, calma!! Vamos conversar...
_ Lá vem...

_ Veja: seus pais têm culpa de não terem dinheiro??
_ Não...

_ Por que você briga com seus irmãos?
_ Eu sempre como meus doces primeiro e depois pego escondido os doces deles.

_ Você gostaria que fizessem igual com você??
_ Claro que não!! Eu, hein!!

_ E na escola? Você estuda?
_ Eu vou à escola só para brincar! A professora quer me ensinar mas eu não tenho vontade de aprender
nada!!

_ Você gostaria de mudar de vida?
_ Sim! Mas eu sou muito nervoso para isso!!!

_ Você pode ter uma vida diferente, se quiser, uma vida nova!!
_ Do que você está falando?

_ Em vez de ficar olhando para essa água que está no fundo do poço,
você pode receber uma água que é sinal da presença do ESPÍRITO SANTO.
_ ESPÍRITO SANTO?!

_ Sim!! Você não disse que quer mudar a sua vida? Acho que está na
hora de você conhecer a minha catequista! Ela lhe falará sobre DEUS, que é
PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO! E quando você estiver preparado,
receberá o ESPÍRITO SANTO pelo Batismo. Tenho certeza de que uma
mudança ocorrerá em sua vida, começando por você!
_ Então, vamos agora mesmo!!

