Teatr☺ da catequese “Mês da Bíblia”.
Narrador: Sábado dia 09 de setembro de 2000.Na praça trevo da união; Ponto de encontro.
Onde crianças da catequese encontram outras que estavam brincando.
1º) Oi pessoal entra na brincadeira com a gente?

2º) Não, não dá, agora temos que levar o nosso material de catequese para casa, pode estragar
3º) Nossa! O que é isso? Ta velha em! Ta mais velha que esse meu tênis aqui que é da “moda”
Lá na minha casa tem uma que é quatro vezes maior que a sua. E é linda, linda .e nova.
4º) Eu também tenho uma linda, capa cor de ouro, figuras coloridas, ganha de 10 X 0 da de
vocês.
5º) Grande coisa, lá em casa nos quartos, tem uma em cada criado mudo. E na estante também
tem.

6º) Hei!!! Muito respeito ao falar das Sagradas Escrituras. Parabéns pôr possui - lá em sua casa,
já e muito importante pois a Bíblia é uma fonte, fonte de água viva, a nossa esta velhinha de
tanto usar e ser lida, que é o mais importante.
7º) Me explique melhor, então quer dizer que a bíblia não pode ser tratada dessa maneira? Eu fiz
tudo errado!!. E agora?

8º) Não, por favor, fique calmo, vamos te explicar: Não adianta Ter uma Bíblia guardada ou
empoeirando em casa. A Bíblia fechada distante da nossa realidade, não é palavra de Vida Não
podemos deixar a palavra adormecer, temos que deixar agir e trasnformar nossas vidas
9º) Obrigada “8º” como é bom saber mais sobre a Bíblia.

10º) Quer saber mais?
11º) Sim eu quero!!

12º) Então, vá buscar na fonte:
Entra o posso, ele recebe e inicia lendo com bastante entusiasmo, passa a vês para os
outros amigos “que não praticam”.
*”A Palavra de Deus é a verdade, sua lei liberdade.”
*”Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, é como o homem que construiu sua
casa sobre a rocha.”
*”A lei de Deus é perfeita, faz a vida voltar, torna o sábio simples.
* “Escutem, ouçam! É Javé quem vai falar “
* “Fala Senhor, que teu servo escuta”

* “Vou escutar o que diz Javé :Deus anuncia a paz ao povo e seus fiéis e aos que de
convertem

