O cultivo da vida.
Baseado no Evangelho Jô 12,20-33
Missa do dia 29/03/2009

Ação: entra Luizinho e Betinho com um monte de ferramentas nas mãos (jardinagem) gritando por Joãozinho:
Luizinho: - Joãozinho. Joãozinho... Onde você está?
Betinho: Anda cara senão vai ficar tarde pra gente começar o trabalho!
Joãozinho: - Siiiiiiiiiiiii! Silêncio! Silêncio...
Luizinho: _ Véi, estamos procurando você a um tempão... O que você estar fazendo!?
Joãozinho:- Silêncio senão espanta o Juvêncio... Ocês num mandou eu procurar terra e esterco?
Luizinho: - Sim... E daí?
Joãozinho:- Daí que a terra é fácil de achar, mas o esterco eu tô esperando o Juvêncio soltar, num tá vendo? (Mostra para o
cavalo que esta vigiando).
Betinho: _ Deixa de ser burro Joãozinho, se a gente for esperar o Juvêncio soltar o esterco primeiro, não vamos fazer tão cedo a
pesquisa que a professora Rosinha pediu.
Joãozinho: _ Então me diga espertalhão, onde é que vamos arrumar esterco pra misturar com a terra, já que Juvêncio num tá
afim agora?
Luizinho: - Não se preocupe Joãozinho, a professora já conversou com Seu Manoel, o jardineiro lá da catequese e ele ficou de
preparar a terra já com o esterco pra nós e colocar nos vasinhos que estão no galpão.
Joãozinho:- Então vamos. Mas pra que essas treenheira toda, vão enterrar alguém?
Luizinho: - Não seu bobo, isso aqui são ferramentas de jardineiro, tomamos emprestado de Seu Manoel, pois teremos de cavar
a terra, fofar, regar... (Aproximam-se dos 02 vasos no altar) – Veja acho que já tá tudo aqui, vamos começar! Joãozinho, você
faz a leitura, abra o livro na página 12.
Joãozinho: Porque sempre o mais difícil sou eu... Ah! Ah!
Betinho: Então deixa que eu leia. Página 12, vamos lá... Como cultivar a vida.
Material necessário: vasinho, terra adubada, pá, cavador, regador e sementes.
Luizinho: Pêra aí véi... Estam faltando às sementes! Quem às viu? Onde elas estão?
Joãozinho: - As sementes? Ah! Eu achei que não ia precisar delas aí guardei lá no armário... Espere aí que vou pegá-las...
(Joãozinho sai correndo até a sacristia e pega 02 crianças vestidas de sementes – roupa TNT marrom) - Aqui estão!
Luizinho: Agora já tá tudo aqui. Betinho pode continuar! Leia o modo de preparar.
Ação: A cada ação de plantar, Betinho aguarda eles fazerem.
Betinho: - Modo de Preparar: Coloque um pouco de terra adubada no vasinho... Fofe a terra...
Luizinho: - Joãzinho o que esta fazendo?
Joãozinho: - Soprando a terra pra ela ficar fofinha.
Luizinho: - Não Joãozinho, a gente fofa a terra é com a pá, assim...
Joãozinho: - Ah bom!

Betinho: - Cave um buraco no meio dela... Depois jogue as sementes dentro e cubra com mais terra... Ei! Espere aí, se fizermos
isso com a semente ela vai morrer coitadinha...
Luizinho: Eeeeeeeeee! Mas é claro que ela vai morrer.
Joãozinho: - Pêra aí! Esse livro tá ensinando a cultivar a vida... Ou a mata-la?
Luizinho: - Será que vocês esqueceram da leitura da professora Rosinha.
Joãozinho: - É claro que não! Ela disse que Jesus é uma semente de Deus...

Luizinho: - Portanto Jesus é o grão, a semente, que morreu e ressuscitou para nos dar a certeza da vida eterna. Assim será com
esta semente ela se envolverá com a terra para que aconteça o milagre da vida...
Betinho: Ah bom! Ela morre pra brotar a vida novamente... Entendi agora!
Joãozinho: Agora todos os dias têm que regar deixar tomar sol, ar, fofar sua terrinha de vez em quando, cuidar delas e esperar
que elas brotem para a vida.
Ação: Regam as sementes com um balde e um regador.
Luizinho: Agora vamos já esta quase anoitecendo. Temos que chegar cedo em casa para não preocuparmos nossos pais.
Ação: Os meninos saem de cena.
Para representar a noite e o dia, de um lado para outro do altar passam 02 pessoas, 01 vestida de lua (roupa azul) com
uma estrela e/ou uma lua na mão e retorna uma outra pessoa vestida de sol (roupa amarela) com um sol nas mãos.
Quando for dia a crianças entram em novamente em cena, vão até suas sementes, regam, fofam sua terra e saem
novamente.
Betinho: _ Tô achando que elas não quiseram morrer não!
Joãozinho: Se elas não morreram o que aconteceu com elas então?
Luizinho: Se não morrerem não ganharam a vida eterna para que possa dar bons frutos. Vamos amanhã voltamos...
Ação: Passa mais uma (noite) e mais um dia (sol), e as sementinhas manifestam seus primeiros galhinhos verde (elas
levantam seus braços com folhas de crepom verdes pregadas). Entram os garotos em cena novamente.
Joãozinho: - Vejam véios! Elas brotaram!
Betinho: Elas nasceram para a vida!
Luizinho: Pois é, criançada, hoje Jesus nos fala sobre essa semente que somos. E como boas sementes vamos florescer para a
vida, dar muitos frutos de paz, justiça, de amor e alegria aos outros, gastando nossas vidas de maneira a alimentar os irmãos, a
dar amor.
Joãozinho: - E eu aprendi muito mais ainda! Aprendi que se não regarmos nossas sementes com fé e amor ao próximo nunca
teremos vida eterna junto ao Pai. Por isso vou começar a fazer a minha parte, vou regar essas criancinhas... (com um balde na
mão simula jogar água nas crianças com papel picado ou confete).
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