Teatro: Os Vendedores no Templo
Baseado no Evangelho Jô 2,13-25
Missa do dia 15/03/2009
Narrador: Numa linda manhã de domingo, várias famílias chegavam com suas crianças à igreja para a missa
dominical. Porém quem chegava estranhava o movimento na igreja naquele dia... A igreja estava movimentada
como nunca viram antes.
Tudo levava a crer que a missa naquele dia seria muito barulhenta... As crianças logo ficaram acessas, pois lá
estava cheio de balas, pipocas, pirulitos, balões... Estava parecendo um parque de diversões.
Ação: Entra os vendedores gritando:
Vendedor de Pipoca: _ Olha a Pipoca! Quentinha... Salgadinha ou docinha, apenas um real. Venha... Venha... Tá
acabando...
Vendedor de Guloseimas: _ Balas de caramelo ou de frutas, chicletes de montão, pirulito gostosão, quem vai
provar? Cinco por um real...
Vendedor de balões: _ Azul, amarelo, vermelho ou branquinho, venha criançada colorir seu domiguinho...
Apenas um real...
Vendedor de Pipas: Venha criançada voar pelos céus, com esta linda pipa de papel... Apenas um real... (aproxima
de uma mulher bonita na igreja) - Mulher bonita não paga... Mas também não leva... Aproveite que tá acabando...
Narrador: Como bons comerciantes, chamavam a atenção da garotada soltando balões jogando balas e pirulitos,
anunciando que o produto estava à venda.
Ação: Todos gritam ao mesmo tempo. Cada qual grita o seu produto:
Todos: _ Olhe a bala. _ Pipoca quentinha. _ Balões coloridos. _ Pipa voadora... Quem vai querer? Um real...
Coroinha 01 : _ Parem! O que estam fazendo?
Vendedor de balões: _ Não tá vendo? Estamos vendendo os nossos produtos!
Coroinha 02: _ Mas aqui na casa de Deus?!
Vendedor de Pipoca: _ Pra que lugar melhor! Assim Ele nos ajuda a vender mais!
Vendedor de Guloseimas: _ Olha a bala o chiclete, quem vai querer? Apenas um real...
Coroinha 01: _ Não podem fazer da casa do Pai um mercado livre.
Vendedor de guloseimas: Quem é você? Porque se acha no direito de nos recriminar?
Coroinha 02: _ Somos coroinhas desta igreja, somos profetas do Senhor?
Vendedor de balões: _ Profetas do Senhor? Há, há, há, há... Como podem ser profetas se ainda são crianças.
Coroinha 01: _ Mesmo sendo crianças, já temos conhecimentos da palavra de Deus e sabemos que Ele deve estar
muito chateado com o que estão fazendo em sua casa! Hoje mesmo viemos mais cedo para arrumar sua casa,
teremos missa para as crianças e temos que dá exemplo a elas.

Vendedor de pipas: _ Estamos também dando bons exemplos, não estamos ensinando roubar ou matar estamos
ensinando a essa criançada a serem bons comerciantes a lutar pelo pão de cada dia, estamos ensinando a ganhar
dinheiro.
Coroinha 02: _ Até parecem que não tem conhecimento da palavra de Deus! Jesus disse aos comerciantes “Daí a
César o que é de César, Daí a Deus o que é de Deus”.
Coroinha 01: _ Sabem o que Ele quis dizer: Ele quis dizer que a casa de Deus é para orações, meditação é um
lugar santo não um local para arrecadar dinheiro.
Vendedor de balões: _ Vamos deixar de conversa fiada, a igreja está cheia temos de aproveitar, antes que as
crianças saiam. Balões coloridos... Quem vai querer?
Vendedor de guloseimas: _ Estou na vantagem, pois os meus produtos, por exemplo, não ofende ninguém. As
balas e chicletes que vendo a criançada colocam na boca e ninguém percebe. É só disfarçar, fazer bolinhas de
chicletes pequenas sem barulho.
Coroinhas 02: _ É uma falta de respeito, a igreja não é lugar de chupar bala, mascar chicletes ou comer pipoca. É
um lugar que devemos estar atentos a tudo que Jesus tem a nos falar e praticar esses ensinamentos.
Coroinha 01: _ Sem contar que depois temos que sair por toda a igreja recolhendo aquele monte de papeizinhos
no chão. Será criançada que em suas casas vocês jogam papéis pelo chão, será que na escola estam sempre
chupando balas ou mascando chicletes, durante as aulas? Aqui não é lixeira.
Vendedor de pipas: _ Vocês estam nos fazendo perder dinheiro, veja até agora só consegui essa grana mixuruca
(mostra e sacode a latinha de moedas).
Ação: Nisso entra o padre Fernando com sua batina na mão derrubando a latinha de moedas.
Padre: _ Tirai isso daqui! Escutei tudo o que disseram e parabenizo essas crianças que sabem cuidar e zelar da
casa de Deus e como dissera a casa do Pai não é uma casa de comércio. Por isso saiam!
Vendedor de pipoca: _ Calma padre, calma padre, só falta essas balinhas, quem quer comprar?... Só um real...
Padre: _ Que comprar que nada, essa criançada não é boba não, elas sabem que a casa de Deus é uma casa santa,
de respeito, de bons sentimentos. Elas sabem que não devem chupar balas, chicletes, pipocas, soltar pipas ou
balões aqui dentro. Aqui devemos orar a Deus. Então coroinhas o que temos a fazer?
Coroinhas: _ E aí criançada, podemos contar com vocês? Vamos colocar esses vendedores para fora daqui? Então
vamos...
Ação: Os coroinhas incentivam as crianças que estão em pé a correr atrás dos vendedores, até que eles
saiam da igreja. Aguarda todos retornarem aos lugares.
Padre: Então criançada, hoje aprendemos a não aceitarmos o que é ruim, a termos zelo pela nossa casa e pela casa
do Senhor, assim como os coroinhas e as crianças inteligentes da igreja fizeram com esses vendedores.
Nós temos conosco bons sentimentos, mas somos invadidos pelos ruins, por aqueles cinzentos. Cabe, agora, que
sabemos que habita em nós os bons sentimentos, fazer como Jesus fez com os vendilhões no templo, expulsar tudo
que não presta de dentro de nós e preencher nosso templo, que é o nosso corpo, com sentimentos bons... De amor,
alegria, amizade e perdão... Amém!
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