
TEATRO – Mão de mãe

Personagens : Narrador - Mãe - Filho 1 - Filho 2 - Filho Caçula

Desenhos na cartolina - Carrinho, Bicicleta, Mão, Vídeo-Game, Boneca

Narrador: Certa vez uma mãe para testar seus filhos resolveu fazer o seguinte:

(entra a mãe e vê os dois filhos sentados na frente da igreja.)

Mãe - Meus filhos gostaria de saber de vocês o que querem ganhar de presente.

Filho 1 - Hum deixa eu ver....

Filho 2 - Deixa me pensar mamãe.

Filho Caçula - Eu já sei o que vou desenhar.

Filho 1 - Vem ver mãe o que nós desenhamos. Narrador - Com certeza a mãe já 

estava pensando o que seus filhos iriam pedir: carrinho com controle remoto, vídeo-

game, bonecas... e as crianças começaram a desenhar o presente que tanto queriam.

( Os desenhos deverão estar prontos, de um carrinho, boneca, vídeo-game, etc.).

Filho 2 - São os presentes que nós queremos.

Filho Caçula - É só desenhei um...

Mãe - Nossa que lindos, um carrinho, uma boneca, um vídeo-game, tem até uma 

bicicleta, mas espere um pouco, quem fez esse desenho?

Narrador - Naquele momento a mãe encontrou algo bem diferente do que ela havia 

pensado, um presente diferente dos demais.



Mãe - Vamos crianças me digam quem fez esse desenho.

(escondendo o desenho da platéia)

Filho 1 - Deixa eu ver mamãe...

Filho 2 - Deixa eu ver também...

Filho 1 - Foi o Zezinho mamãe

Filho Caçula - Fui eu sim, você gostou?

Mãe - Mas filho isso é apenas o contorno de uma simples mão!

(Mostrando o desenho para o publico)

Narrador - Naquele momento o menino não respondeu nada, e aproveitando a ocasião

a mãe resolveu perguntar como eles interpretavam aquele desenho.

Mãe - Meus filhos me digam uma coisa, como é que vocês interpretam o desenho 

dessa mão?

Filho 1 - Acho que a mão de Deus nos dando comida.

Filho 2 - Porque tem muitas encomendas do Papai Noel nessa época do ano.

Narrador - Finalmente depois de uma série de respostas ela se aproximou-se de seu 

filho caçula e lhe fez a seguinte pergunta:

Mãe - De quem era a mão de desenhara?

Filho Caçula - É a sua mamãe.

Narrador - Ela então se lembrou de quantas vezes tinha levado o menino pela mão. 



Embora fizesse o mesmo com as outras crianças, talvez aquilo significasse muito para

ele

Mãe - Sabe crianças nunca tinha pensado que minha mão fosse tão importante.

Filho Caçula - Por Favor faça com que ela continue trabalhando também durante o 

próximo ano. Pois suas mãos mamãe é a coisa mais importante para mim. Quero Ter 

o mesmo presente no Natal do ano que vem, pois eu sempre vou precisar delas, 

passe o tempo que passar eu sempre vou precisar de você.
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