Esta história é muito conhecida, conta um fato muito interessante, um cego que grita
por Jesus pedindo a sua cura.
As crianças podem encenar essa passagem… No final todos vão fazer o personagem
principal (o ceguinho) e cada uma vai pedir a Jesus uma cura. Pode ser para a própria
pessoa ou ela pode pedir por alguém da sua família.
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Imagem de Jesus chegando
a cidade de Jericó, muita
gente pelas ruas e a beira
das
calçadas
muitos
mendigos
Imagem de Bartimeu que Bartimeu:
perguntava a outros:
Que barulho é esse? Quantas pessoas se aproximando, posso ouvir
os passos de uma grande multidão...
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Outro cego: Você não sabe? Jesus de Nazaré esta passando por
Jericó
Imagem de Bartimeu agora Bartimeu:
gritando por Jesus
Jesus filho de Davi tem piedade de mim!!!
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Outros que ali estavam: Bartimeu você ficou louco, pare de gritar
desse jeito.
Imagem
das
pessoas Bartimeu:
mandando ele ficar quieto,
e ele gritava ainda mais Jesus filho de Davi tem piedade de mim!!! (falava isso gritando
forte...
mesmo)
Imagem de Jesus parando e
verificando de onde vinha
aquele grito e mandou
chama-lo
Imagem de uma pessoa que
acompanhava Jesus que vai
ao encontro de Bartimeu e
lhe diz

Jesus:
Trazei ele até a mim...
Homem:
O mestre quer te ver, coragem Jesus te chama..
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Imagem do cego dando um
salto, ao levantar a sua
capa cai e ele anda
depressa em direção a
Jesus ao qual lhe pergunta:
Imagem de Jesus que
coloca a mão em seus
ombros e lhe diz:
Imagem
de
Bartimeu
pulando de alegria e
gritando
Imagem
de
Bartimeu
caminhando ao lado de
Jesus e toda multidão
louvando a Deus, uns
cantavam,
outros
dançavam...

Jesus
Que queres que eu te faça?
Bartimeu: Que eu veja, Senhor
Jesus:
Vai, a tua fé te salvou...
Bartimeu
Estou enxergando, aleluia, gloria a Deus!!!
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