Este teatro foi criado por: Alessandra Renno Mouallem de Itajubá - MG ,
comunidade N.Senhora do Sagrado Coração

Tema: Mãos sujas e coração limpo
Primeira Leitura: Dt 4, 1-2, 6-8
Segunda Leitura: Tg1, 17-18 21b- 22-27
Evangelho: Mc 1-8, 14-15, 21-23
A=Aninha
V=Vovó
L=Luizinho
(Luizinho entra comendo pipoca, Aninha o encontra, ela está toda suja inclusive as
mãos)
A= Bom dia Luizinho, bom dia crianças.
Oh Luizinho o que você tá comendo aí ? Que cheirinho bom, me dá um
pouquinho ?
L= Nem pensar com essa mão imunda você nem chega perto de mim. Olha pra
você, que sujeira, que feiura. Você devia era ter vergonha de vir na missa assim
nesse estado. Olha faz o seguinte faz de conta que você nem me conhece hoje,
nem chega perto de mim que eu estou muito limpinho...Sua cascuda.
A= Mas... Luizinho... Snif Snif...
(Luizinho sai de sena e vovó entra em sena e senta na cadeira dela perto de onde
a Aninha está chorando)
V= O que foi Aninha porque está chorando ?
A= Ah vovó é que eu fiquei muito triste agora e magoada também.
V= Mas triste porque minha querida, conversa comigo quem sabe eu posso te
ajudar.
A= Ninguém pode me ajudar pois eu estou triste com a minha aparência. Estou me
sentindo tão feia e suja.
V= Aninha o que aconteceu que você se sujou tanto assim ?
A= Sabe o que é vovó, antes de vir a missa meu pai precisou da minha ajuda para
ajudá-lo a consertar o carro, quando acabei de ajudá-lo já estava na hora da missa

e não dava tempo de tomar banho por isso acabei vindo assim mesmo. O Luizinho
tem mesmo razão quando me chamou de Cascuda.
V= Ah então foi o Luizinho que te magoou... Bom suja você está um pouquinho
mesmo, mas isso não é o mais importante minha querida. Você é linda demais e
quem te conhece bem como eu te conheço pode ver muitas outras belezas em
você, porque além de linda por fora Aninha, você também tem um lindo coração.
Você é incapaz de magoar alguém, eu nunca vi você falando mal de alguém e está
sempre pronta a ajudar quem precisa de você.
Você Aninha é linda de cara e de coração.
A= A senhora acha mesmo vovó ?
V= Eu acho, assim como muita gente que te conhece pode ver como você é linda.
Você tá um pouco suja por fora Aninha mas por dentro você continua a mesma
Aninha de sempre. Com esse coraçãozão enorme e limpinho.
A= Obrigada vovó.
V=Aninha a limpeza do nosso corpo é importante sim, mas não é tudo. Para Deus
o que importa mesmo é a limpeza do nosso coração.
A= E como eu faço para manter o meu coração sempre limpinho ?
V=Para manter o nosso coração sempre limpinho a gente precisa estar muito
atentos a tudo que Jesus nos ensina. E quando fracassarmos e o nosso coração
se sujar um pouquinho não esquecermos que Jesus está de braços abertos para
nos dar o teu perdão e nos lavar com teu amor. Jesus nos dá o seu perdão e nos
pede para também nós perdormos quem nos magoou
A= É o Luizinho me magoou hoje, mas deixa pra lá, eu quero perdoa-lo porque
agora eu só quero saber de manter o meu coração bem limpinho.
V= Toda essa conversa me fez lembrar de um a passagem da biblia onde Jesus
nos fala assim: A boca fala daquilo que o coração está cheio.
A= Como assim vovó ?
V= É simples Aninha, uma pessoa com o coração cheio de ódio e inveja o que
você acha que ela vai falar ?
A= Acho que ela vai falar coisas ruins tipo palavrão
V= Dificilmente vai dizer coisas boas quem está com o coração sujo, por isso
Jesus nos ensina que devemos encher-nos com o Teu Amor para que da nossa
boca saia só palavras boas de amor, carinho e compreensão.

A= Assim nós serremos mais felizes e também faremos felizes as pessoas que nos
rodeiam. E quem quer ser feliz assim ? Então vamos todos rezar juntos ? Eu falo e
vocês repetem tá bom ?
Vamos fechar os olhos e falar assim :
Jesus querido lava meu coração para que da minha boca saia apenas palavras
boas de amor , de carinho e de compreensão para todos que eu encontrar pelo
caminho. Amém.

