Esse teatrinho eu fiz para ilustrar a Parábola do semeador Mt 21, 33-44
Este teatro foi criado por: Alessandra Renno Mouallem de Itajubá - MG ,
comunidade N.Senhora do Sagrado Coração
Duas crianças conversando (deve ser feito por dois adultos fantasiados de
crianças)

L=Luizinho
A=Aninha
L: Ah, eu não entendi nada do evangelho de hoje...
A: Calma Luizinho eu acho que posso te ajudar . Mas primeiro bom dia né...
L: Bom dia e bom dia crianças.
A: Sabe o que é Luizinho hoje no Evangelho Jesus nos contou uma parábola.
L: Parabola ?? Que que é isso ???
A: Crianças quem sabe o que é uma parabola ? Vamos ajudar o Luizinho
(deixar algumas crianças falarem...)
Isso mesmo parabola é uma estorinha que Jesus gosta muito de nos contar
para nos ensinar alguma coisa.
L: Ah... quer dizer que parabola é uma estorinha... E o que que Jesus quis nos
ensinar com a parabola de hoje que eu não entendi nada !!
A: Quando o lavrador planta alguma coisa o que ele quer ver depois de um
tempo que ele plantou ?
L: Bom se ele planta ele vai querer colher alguma coisa. É claro !
A: Então Luizinho Jesus quis nos dizer que Ele veio ao mundo para plantar
através de seus ensinamentos uma sementinha em cada coracão.
L: Plantar no meu coração ??
A: É Luizinho, e assim como o lavrador espera colher os frutos do que plantou
assim também Jesus quer colher os frutos dos Teus ensinamentos.
L: Explica melhor...
A: Tem gente que ouve os ensinamentos de Deus até acha bonito, legal, mas
depois esquece e na sua vida não pratica o que ouviu.
L: Acho então que esta pessoa não dará os frutos que Jesus quer colher.

A: Muito bem Luizinho.. A semente da palavra de Deus caiu no coração mas
não produziu frutos ali.
L: Mas espera aí... Que frutos são estes ??
A:Vamos convidar as crianças para nos ajudar a colher os frutos dos
ensinamentos de Jesus ?
Qual será os frutos que Jesus quer que nós produzimos ?
( entra uma pessoa - pensei no Rodrigo da catequese - com muitas bolas de
izopor grudadas no corpo inteiro. Em cada bola está escrito um "fruto" e a
criança apanha uma bola e lê no microfone.)
Amor, alegria, paz, paciência, bondade, lealdade, mansidão, caridade,
obediencia, amizade, perdão
(pensar em outros talves.)
A: Sabe o que é Luizinho Jesus é nosso pai e um pai quer que seu filho seja
muiiito feliz e Ele sabe que só seremos felizes quando praticarmos o bem e
produzirmos frutos...
L: Que legal... Até que deu pra entender mesmo... E voces crianças entenderam
o que Jesus quis nos ensinar hoje ?
(pode-se terminar aqui ou se estiver aplicando esse teatro durante a missa diz a
seguinte frase abaixo)
Agora vamos deixar o pe (diz o nome do padre) a continuar a missa.
fim

