Esse teatrinho eu fiz para ilustrar o Evangelho Mc 1, 1 – 8
Pregação de João Batista
Este teatro foi criado por: Alessandra Renno Mouallem de Itajubá - MG ,
comunidade N.Senhora do Sagrado Coração
Evangelho: Mc 1, 1-8
L= Luizinho
A= Aninha
B= Branca de Neve
(três catequistas.)
L: Aninha você já se deu conta que faltam apenas 20 dias para o Natal ? Eu não
vejo a hora de ganhar meu presente.
A: Tô vendo que você está animado mesmo.
Ganhar presentes é uma coisa que te deixa muito feliz né ?
L: Eu gosto muito mesmo... Vem cá você sabe o que eu vou ganhar de natal ?
A: Pera aí Luizinho... (Aninha faz cara de surpresa)
Eu não tô acreditando em quem eu tô vendo aqui na missa hoje.
L: Como assim quem tá aqui ?
A: Luizinho olha lá quem tá sentada logo ali...
L: A Branca de Neve, ai meu Deus eu preciso de um autografo. Nossa eu gosto
tanto das suas historias...
A: Vem cá Branca de Neve, vem conversar com a gente
B: É eu estava prestando atenção na missa
e acabei me distraindo com a conversa de vocês.
A: Desculpe Branca de Neve, então vamos pelo menos conversar sobre o
evangelho para que na hora que o padre Edvaldo perguntar quem entendeu o
evangelho a gente possa saber.
B: Então vocês estavam falando do que deixa a gente feliz e eu pensei no
presente que Jesus quer nos dar.
A e L : Presente ? Jesus quer nos dar um presente?
B: É gente vocês não prestaram atenção no Evangelho de hoje.

A: Eu prestei, no evangelho de hoje nos fala de João Batista.
Foi assim... ante de Jesus começar a ensinar as coisas de Deus para as
pessoas existiu João Batista. Ele era um profeta. Você sabe o que é um profeta
Luizinho ?
L: Profetas são pessoas enviadas por Deus para anunciar alguma coisa.
A: É e João Batista veio anunciar a chegada de Jesus. Pedia pra o povo se
arrepender dos seus pecados. Na verdade ele queria mesmo preparar o
caminho quando Jesus chegasse as pessoas já estarem preparadas para
receber os seus ensinamentos .
B: Vejo que vocês prestaram atenção mesmo. Mas o que João Batista fazia
também ?
(espaço para as crianças falarem.)
Vou dar uma dica o padre faz também geralmente nos bebes.
( espaço para as crianças falarem.)
Isso mesmo João Batista batizava as pessoas. E as batizava no rio com agua.
L: Batizava para preparar as pessoas para a chegada de Jesus ?
A: Assim também como o padre faz hoje em dia. Prepara a criança batizando
ela para que quando ela crescer conhecer Jesus.
B: Mas o mais importante é o que foi falado bem no finalzinho do evangelho. É
o que me fez lembra quando vocês estavam falando de presente de natal.
A: Eu num to lembrando dessa parte...
B: João falou que Jesus tinha um presente para nós.
A e L : Oba adoro presentes...
B: Esse você vai adorar mesmo pois com esse presente vocês verdadeiramente
serão felizes.
E digo mais esse presente vai transformar a sua vida, transformar o seu
coração.
A e L : Aiii Branca de Neve fala logo... o que é ?
o que é ?
B: Vou pedir ajuda das crianças .

O que vocês acham que é o presente que Jesus quer nos dar ?
(Deixar as crianças responderem e se alguém dizer Espirito Santo a Branca de
Neve fala: Será? Vamos ver que presente é esse...
(Faz-se uma tocha de fogo com papel cartão vermelho escrita ES com um laço
de presente . Convida-se alguma criança para ir buscar o presente no sacrário
levanta bem alto para que todos possam ver.
B: É o ES que Jesus quer nos dar de presente e com ele no nosso coração a
alegria é garantida
A: Se Jesus quer me dar esse presente é preciso que eu queira receber e eu
quero muito.
L: Eu também, esse presente eu não quero perder por nada nesse mundo.
B: Eu mais ainda... E vocês crianças querem receber de presente o ES ?
Então vamos rezar ? vamos por a mão no nosso coração. E rezar todos juntos.
Jesus querido
Eu quero receber o seu presente.
Eu preciso do ES meu Pai pois só assim poderei viver feliz.
Envia o teu ES e faz de mim uma pessoa melhor e mais feliz.
Obrigado meu paizinho por esse presente tão especial.
Amém.
fim

