Este teatro foi criado por: Alessandra Renno Mouallem de Itajubá - MG ,
comunidade N.Senhora do Sagrado Coração
Tema: CONVERSÃO
Personagens:
L= Luizinho
A= Aninha
C= Homem coração
Luizinho lavando as mãos em uma bacia.
A: Bom dia pessoal !(espera resposta)
Bom dia Luizinho !
L: Bom dia... (continua se lavando...)
A: Que água mais gostosa né Luizinho... Com esse calorão que tá fazendo lá
fora...
L: Ah... não tem nada melhor que essa água fresquinha... Dá vontade de ficar me
lavando o dia inteiro.
A: Luizinho lembrei de uma coisa muito legal... Você sabia que Jesus é como essa
água...
L: Ah Aninha você tem cada uma ... Jesus é como a agua... Que você tá querendo
dizer com isso?
A: É sim Luizinho por exemplo pra que que você tá usando a água agora ?
L: Pra me lavar ora essa...
A: Então Luizinho a água serviu para tirar a sujeira do seu corpo não é ?
Jesus é assim como a água mas a diferença é que Ele vem tirar a sujeira do nosso
coração.
L: Ai Aninha que sujeira é essa.... Só se for do seu coração pois o meu tá limpinho
pois eu tomo banho todo dia...
A: Ai Luizinho é outro tipo de sujeira que eu estou falando.
Deixa eu ver se você entende assim...

(Faz um coração bem grande de papel cartão e prega em alguém.
Faz um monte de escritos como : Raiva, rancor, ódio, inveja, desobediência,
maldade, etc.
Convida algumas crianças para colar nesse coração tudo aquilo que pode sujá-lo.
Enquanto isso o Luizinho vai perguntando para as crianças da missa o que elas
acham que suja o coração da gente.
A pessoa coração já com os escritos pregados aproxima-se da Aninha e do
Luizinho.
A: Vamos ver de que sujeira nós estamos falando... Lê para nós Luizinho .
L: Raiva, rancor, ódio, inveja, desobediência, maldade, egoísmo, preguiça,
palavrão etc.
A: Entendeu Luizinho ? Um coração sujo é um coração cheio de pecados...
L: Sei, mas esse coração tá sujo demais mesmo, agora não tem mais jeito pra
ele...
A: Por isso que eu te falei que Jesus é como a água... Parece que não tem jeito
mesmo né ? O que vocês acham crianças? Tem jeito de limpar esse coração tão
sujo assim ?
( espaço para as crianças falarem...)
A: Só Jesus pode lavar um coração tão sujo assim... sabem como?
Um dia esse coração ouviu falar de Jesus e olhou para dentro de si mesmo.
Derepente percebeu como estava sujo e feio. Como eram ruins as coisas que
estava fazendo. E se arrependeu de tudo que fez de errado.
( a pessoa coração vai encenar isso.)
L: Arrependeu tarde demais... Agora não tem mais jeito...
A: Você acha Luizinho, mas Jesus não pensa assim...
Jesus olhou para ele e viu como ele estava arrependido e sabe o que Jesus fez ?
Lavou esse coração. E ele ficou limpinho limpinho de novo.
( A pessoa coração vai ao sacrário e troca de coração por outro em branco.)
( Luizinho pega na mão da pessoa coração)

L: Que lindo Aninha !! Agora eu entendi quando você disse que Jesus é como a
água. Ele lava o nosso coração toda vez que nos perdoa.
A: Sabe quando falou no evangelho de hoje sobre conversão ? Então isso é
conversão.
L: Ah entendi, nós nos convertemos toda vez que olhamos dentro do nosso
coração e reconhecemos as coisas erradas que temos feito e deixamos que Jesus
nos lave.
A: Isso mesmo Luizinho que bom que você entendeu e vocês crianças entenderam
o que é conversão ?
Então vamos rezar pela nossa conversão ?
Meu Jesus e meu amigo,
Eu preciso da Tua ajuda para enxergar dentro do meu coração todas as coisas que
não são legais para que eu possa fazer somente a Tua vontade meu Deus.
Vem me lavar com teu amor.
Amém.

