
Deus criou o homem.

NOELI COMEÇA CANTANDO E DANÇANDO SE POSSÍVEL COM UMA VASSOURINHA NA MÃO: 
Louvado seja meu Senhor.... por todas as suas criaturas.... pelo sol e pela lua.... pelas estrelas do 
firmamento, pela água e pelo fogo!!!
Ai ai, como é bom acordar.... ver a luz do sol..... o dia tão lindo!! Deus é mesmo maravilhoso!!
SARA: (ENTRA MUITO IRRITADA) que maravilhoso que nada!!?? Só se for pra senhora!! É pra senhora 
deve ser mesmo, não tem que ir a escola fazer prova!!
NOELI: hihihi!! Que braveza é essa querida??
SARA: O vovó, foi Deus que inventou as provas na escola??
NOLEI: hihihi!! Não minha querida, não foi Deus que inventou as provas na escola... foi o homem...
SARA; E quem criou o homem??
NOELI: Foi Deus!!
SARA: Por que??
NOELI: Porque ele primeiro criou o mundo, e viu que tudo era muito bom: olha só as arvores, as flores, as 
montanhas, os animais, o céu, o mar, as estrelas ufa esse Deus é bom mesmo... Não é tudo tão bonito??
SARA: è sim.... menos as provas na escola... e daí vovó???
NOLEI: Aí ele não quis ficar com tudo só pra Ele e resolver criar o homem e a mulher pra dividir com eles 
tudo o que havia feito! E os colocou pra viverem num lindo jardim!
SARA: Nossa... e faz tempo??
NOELI: Há minha querida faz muuuuuiiiiito tempo... e ele fez o homem muito inteligente sabia??? Foi a 
criatura mais inteligente que Ele fez!! Nós somos capazes de pensar e de aprender muitas coisas e até tirar 
um 10 nas provas de escola! 
SARA: (ESCANDALOSA) Aaaaaaai!!!! Nem me lembre disso!!! 
OFF DA VOZ DA MÃE DA SARA (Voz da Fátima) Sarinha????
SARA: (leva um susto) É A mamãe!!
OFF MÃE: Onde ce ta menina???? Pensei que estivesse estudando pra prova!?  Cadê vc??
NOELI: è melhor vc ir minha querida!! E pare de fazer tempestade em copo d´água, se vc estudar vai 
aprender um montão de coisas e ir muito bem na prova!! Não esqueça: Deus te fez muito inteligente!!
SARA: Será vovó???
NOLEI: Claro que sim!! Agora corra que sua mãe está esperando!!  E você criança linda não esqueça:  o 
papai do céu te criou e te fez muito especial!!


