Escolinha da professora Rosinha
Baseado no Evangelho Jô 3,14-21
Missa do dia 22/03/2009
Personagens: Professora Rosinha, Joãozinho, Aninha, Luizinha Betinho.

Cenário: Uma mesa com flores para a professora e quatro cadeiras para os alunos. Cada aluno entra com um
caderno e lápis nas mãos.
Rosa - Bom dia queridas crianças! Bom dia Joãozinho! Bom dia Aninha! Bom dia, Luizinho! Bom dia Betinho!
Alunos - Bom dia, professora!
Rosa – Joãozinho seja bem vindo! O que foi que aconteceu com você, que andou faltando as aulas?
Joãzinho - Sabe o que é fessora, é que estamos no tempo da quaresma, não é?
Rosinha – É sim Joãozinho Estamos na quaresma!
Joãzinho – Pois é! Um amigo meu, me contou que no tempo de quaresma é o tempo de aparecer o lobisomem, a mula
sem cabeça, o boitatá, aí fiquei com muito medo não sabe! E como eu não queria encontrar com esses bichos por aí,
resolvi não sair de casa por isso não vim nas aulas!!
Rosa – Que isso, Joãozinho! Não tem nada disso não... É sabido que quaresma é a preparação para a semana santa...
Nela lembramos dos sofrimentos de Jesus quando ele foi tentado no deserto pelo encardido... E que Ele venceu todas as
tentações.
Luizinha – Professora, a gente também sofre tentações?
Rosa – Claro que sim Luizinha! O encardido se disfarça de todas as formas para tentar nos levar para as trevas.
Luizinha – Trevas? O que são trevas professora?
Rosa – Trevas é o escuro, o que dá medo nas pessoas!
Joãzinho – Ah! Então lá em casa tá tudo nas trevas!
Todos – Oh!Oh!Oh!
Rosinha

– Que besteira é essa Joãozinho!

Joãzinho – Nê besteira não fessora. Lá em casa tá tudo nas trevas sabe por quê? Porque a CEMIG foi lá e cortou toda a
luz lá de nossa casa ontem. Tá tudo que é uma escuridão só.
Rosinha – Não estamos falando de energia elétrica não Joãozinho. Estamos falando de trevas. Trevas é o mundo de
pecados, de falta de compromisso com Deus... Assim afastados de Deus ficamos em trevas, nas trevas não se pode ver
a luz...
Joãozinho – Ah bom!
Aninha - Como é viver na luz, professora?
Rosa – Viver na luz Aninha, é quando diante da cruz enxergamos o sacrifício de Jesus e através dele seguimos seus
ensinamentos e vivemos felizes com suas propostas de vida!
Betinho - Mas a cruz não é o sinal da morte???
Joãozinho – É mesmo fessora e quem vai até a cruz é pregado nela com pregos e fica lá agonizando até morrer. Cruz
credo da cruz fessora.
Rosa – O que é isso meninos? Cruz só é sinal de morte para quem não acredita nela. Foi da cruz que veio a luz, ela é
sinal de que a vida nova brotou da morte, pois Jesus estava nela e pensávamos que Ele estava morto, mas logo ele
ressuscitou. Brotou vida!
Joãozinho – Quem botou na cruz?
Aninha – Não é botou Joãzinho, é brotou! Eheheheeh!
Rosa – Joãozinho, Jesus morreu na cruz por nós, mas foi da cruz também que veio a sua ressurreição. Ele venceu a cruz,
tornou-se luz e voltou a ter vida plenamente e é dessa luz que hoje estamos falando.
Betinho – Quer dizer então que quem anda na luz não morrerá professora?

Rosa - Quem anda na luz viverá para sempre com Deus, Betinho? Viver na luz é ser bom, agradecido, saber partilhar,
saber amar a todos sem distinção.
Luizinho – É o que acontece, professora, com aqueles que não acreditam?
Rosa - Eles vivem em praticar o mazl, vive no mundo das trevas, bem longe do amor de Deus.
Joãozinho – E bem perto da mula sem cabeça! (risinhos).
Todos - Eheheheeh!
Rosa – Queridos alunos, prestem atenção... A luz veio ao mundo, através da ressurreição de Jesus Cristo na cruz.
Aqueles que não buscam a luz de Deus, que não acreditam nela viveram se escondendo na escuridão das trevas porque
praticam o mal.
Joãozinho – E sendo maus, a mula sem cabeça arrasta eles pelo pé e para a escuridão! Né fessora? Etâ bicho
encardido!
Rosinha – Isso mesmo Joãozinho! Vamos agora imaginar algumas cenas que conhecemos no nosso dia a dia. 1º
Quando um ladrão vai roubar, qual hora ele escolhe para realizar seu roubo para ninguém ver? Durante o dia ou durante
a noite?
Todos – Durante a noite!
Rosinha - Quando alguém quer passar despercebido de todos, qual a cor de roupa que ele escolhe? Uma escura ou uma
bem clarinha?
Todos – Uma escura!
Rosinha - E quando alguém quer fazer algo errado, algo que fere as leis de Deus... Faz no meio das pessoas, ou vai para
um
cantinho
bem
escurinho
realizar
o
que
ninguém
deve
saber?
Todos – Vai pra um cantinho escurinho!
Rosinha - Sabe por que crianças que as pessoas escolhem o escuro, o fechado para cometer atos errados? É porque eles
temem a luz... Na luz todos os atos são claros e limpos.
Joãozinho – É vou ter de contar pra minha mãe que ontem quando faltou luz lá em casa eu aproveitei e peguei pudim
escondido na geladeira.
Rosinha – Pois é Joãozinho, assim é o pecado em nossa vida, quando pecamos ficamos envergonhados , queremos nos
esconder num lugar bem escuro para que ninguém saiba que erramos que pecamos que fizemos coisas erradas. Que
nossas ações foram más.
Ação - Sinal bate!
Rosinha – Então, crianças, por hoje é só! A tarefinha para casa é lê o Evangelho de Jô 3,14-21 e colocar em prática. E
lembrem-se: Jesus nos chama para sermos luz do mundo, para realizarmos boas obras, a praticarmos boas ações, se
estamos realizando o contrário, estamos nos escondendo no pecado então temos que pedir perdão a Ele e buscarmos a
luz. Vão em paz e até domingo que vem!
Todos – Tchau, professora Rosinha.
Ação: Todos pegam seus cadernos e saem de cena, levando suas cadeiras.

Gal.

