
A criança e Deus

COM  - Um dia lá no céu as crianças estavam prontas para nascer, mas tinham duvidas e 
medo, por isso foram falar com Deus que sabia de tudo, e as amava muito. Uma das crianças
se aproximou de Deus e perguntou.

Criança 1 – Papai do céu, é verdade que vamos ser enviados a terra?

DEUS – Sim, é verdade

Criança 1 – Mas Senhor, como vamos viver lá se somos pequenos e indefesos?

Deus – Eu escolhi anjos especiais para vocês. Estarão esperando e tomarão conta de vocês.

Criança 2 – Mas, Senhor aqui no céu não fazemos nada a não se cantar e sorrir; e isso nos 
faz feliz. Seremos felizes lá?

Deus – O anjo de vocês cantará e sorrirá para vocês... A cada dia, a cada instante, você 
sentirá o amor do seu anjo e será feliz.

Criança 3 – Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que 
as pessoas falam?

Deus – Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar.

Criança 4 – E o que farei quando eu quiser falar contigo?

Deus – Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar.

Criança 5 – Eu ouvi dizer que na Terra tem homens maus. Quem me protegerá?

Deus – Seu anjo lhe defenderá mesmo que signifique arriscar sua própria vida.

Criança – Mas eu serei sempre triste porque eu não te verei mais.

Deus – Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e Eu 
estarei sempre  perto de ti.

Criança 6 – oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor, o nome do meu 
anjo?

Deus – Você chamará seu anjo de 

                                         MÃE!

(Inicia-se nesse momento  o refrão da musica do padre Marcelo "Tem anjos voando neste 
lugar" e as crianças que conversavam com Deus vão para a assembléia buscar suas mães e a 
trazem para o presbitério)



Para a musica e o  narrador – então convida todas as crianças presentes na igreja que tragam 
suas mães ali para serem aspergidas com  água benta e abençoadas pois são seus anjos 
enquanto as crianças trazem as mães, segue-se o canto.

Importante lembrar que aquele que não tem mãe ali presente pode pensar nela que será 
abençoada do mesmo jeito, lembrar das falecidas, das vós e tias que criam seus netos e 
sobrinhos e das mães adotivas e também da nossa grande mãe rainha de todas elas MARIA.
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