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Tema: Presença de Jesus na missa
Duas crianças conversando:
L: Luizinho
A: Aninha
L: Essa missa tá demorando tanto para acabar...
A: Nossa Luizinho que mal humor... Bom dia né, e bom dia crianças.
L: Bom dia, mas me fala que horas são, falta muito pra acabar a missa ?
A: Falta um pouco, mas espera aí , eu acho que você não descobriu o verdadeiro
significado da missa por isso que está assim tão mal humorado.
L: Eu estou é cansado e com pressa de ir embora. Mas como assim significado da
missa ?
A: Sabe o que é Luizinho, eu li na bíblia outro dia uma coisa muito legal que
acontece toda vez que nos reunimos para rezar. É uma promessa de Jesus para
nós toda vez que duas ou mais pessoas se reunissem para rezar. Alguém sabe o
que Jesus nos promete ?
(pode abrir espaço para as crianças participarem )
Jesus nos fala assim: Toda vez que um ou dois se unirem para rezar Eu estarei no
meio deles.
L: É, e isso significa que Jesus está aqui agora ?
A: É Luizinho Jesus está aqui agora. E sabe o que acontece quando Ele está
presente.
L: Não o que ?
A: Ele sai derramando amor por todo lado. E quem recebe esse amor se sente
muito feliz.
L: Mas então, se Ele está derramando amor em mim porque eu não estou sentindo
nada e não estou nem um pouco feliz agora ?
A: Ah, isso eu entendi ontem na catequese e vou tentar te explicar...
Vem cá Luizinho, e presta atenção:

Jesus está derramando amor por toda a igreja.
Pra você entender melhor faz de conta que você é um copo e o amor que Jesus
está derramando é a água tá ?
L: Tá bom.
A: Então Ele está derramando (Aninha faz o gesto com as mãos )
Mas se o copo está fechado o que acontece ?. (Luizinho põe as duas mãos em
cima da cabeça simbolizando o copo tampad)
L: Se o copo está fechado a água cai toda pra fora.
A: Então Luizinho Jesus derrama o amor mas se o coração está fechado o amor
cai todo pra fora. Precisamos abrir o coração para receber esse amor.
L: Mas como eu faço pra abrir meu coração e poder receber esse amor ?
A: Reze Luizinho e peça a Jesus esse amor que Ele tanto quer te dar. E você vai
ver como é gostoso.
L: Então vamos todos rezar juntos ? Crianças eu falo e vocês repetem tá bom ?
Quem quer hoje abrir o coração para receber o amor de Jesus ?
Jesus querido,
Eu sei que o Senhor está aqui, derramando seu amor.
Eu quero abrir meu coração para receber esse amor.
Vem me fazer feliz com Teu amor.
Amém
A: Que bom Luizinho vejo que você entendeu direitinho... E esse amor que Jesus
derrama em nós nos ajuda a amar ao nossos irmãos também.

