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Finalidade: Pratica da caridade

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Personagens: 1 pessoa caridosa que não é evangelizada.
2 catequistas
1 catequisando
No palco está uma pessoa embriagada.
Entra em cena a pessoa caridosa, que sem falar nada, a pega pelo
braço e a ajuda a se levantar.
O (a) bêbado reluta, mas (caridoso) insiste e o conduz para fora do
palco, tirando sua bebida.
Em outro canto, está um (a) ( tipo a escolher). O caridoso, cheio de
compaixão pelo frio que a pessoa está passando, tira sua própria blusa e dá ao carente sem nada
dizer.
Ambos saem de cena.
Entram em cena dois catequistas e uma aluna:
(cateq. I)
- Pelo que falaram, é nesta praça que fica a pessoa caridosa que está ajudando os
necessitados.
(cateq. II)
- É sim, tomara que a gente o encontre e ele aceite o nosso convite.
Thassia
- Que convite?
(cateq.II)
- O convite de trabalharmos juntos para ajudar mais pessoas Thassia.
Thassia
- Ah, bom !
Nisto entra em cena a pessoa caridosa. As catequistas comentam:
(cateq. I)
- Pela descrição que nos deram, acho que é este aí.
(cateq.II)
- Será ?
(cateq.I)
- Vamos tentar. Ei, por favor.
caridoso
- Sim ?
(cateq. I)
- Nós somos catequistas e estamos procurando uma pessoa e achamos que é
você.
caridoso
- Como assim?
(cateq.II)
- Deixe nos apresentar. Eu sou ____________ e elas ___________ e Thassia. Nós
duas somos catequistas e estamos pensando em motivar um grupo de apoio social em nossa
paróquia.
caridoso
- Continue.
(cateq.I)
- Então soubemos que você é muito caridoso e ajuda a todos que precisam e
pensamos em unir nossas forças.
caridoso
- Mas por que eu deveria fazer isso?
(cateq. II)
- Simples, em conjunto é mais fácil as coisas funcionarem e sua experiência é
importante para continuar o Plano de Deus.

caridoso
Thassia

- Plano de Deus ? Acho que a gente não vai se entender.
- Por que não ?

caridoso
- Por que ? Eu vou dizer porque ! Que Plano de Deus é este, que deixa pessoas
morrerem de fome ? Que plano de Deus é este que deixa pessoas em hospitais sofrendo,
desempregados, viciados? Me respondam !
(Pausa)
(cateq. I)
- Por mais difícil que seja para você entender, existe sim um Plano de Deus e é um
plano de amor.
caridoso
- Por favor, sem hipocrisia vai.
(cateq.II)
- Não, não é hipocrisia. Deus existe e te ama, como ama a todos nós.
caridoso
- Ama e deixa essa gente toda sofrer?
(cateq.I)
- Infelizmente, somos nós que nos fechamos ao Plano de Deus, por isso tanta doR
e sofrimento. E pelo jeito você não conhece esta história de amor.
caridoso
- Não conheço e nem quero conhecer, pois histórias bonitas, não salvam ninguém
e nem matam a fome.
(cateq.II)
- Realmente, mas se você conhecer e viver o Plano de Deus, sua vida será melhor.
Thassia
- É sim, eu cada vez quero saber mais sobre Deus.
caridoso
- Que covardia, usando criança para vender o seu peixe. Por favor, me deêm
licença.
(cateq. I)
- Não, não damos. Viemos aqui para uma missão e vamos cumprí-la. Você pode
continuar não aceitando, mas nosso papel vamos fazer.
caridoso
- Bom, se eu tenho paciência com tantos, porque não com vocês. Pois bem, me
expliquem este tal Plano de Deus.
(cateq. II)
- Nós cremos que existe um Deus todo poderoso, que criou tudo o que existe e nos
deu tudo de presente por amor a nós.
(cateq. I)
- Mas pela nossa fraqueza, pecamos e ficamos afastados de Deus.
caridoso
- Tudo bem, mas se Deus é tão bom, Ele não pode nos perdoar?
(cateq.II)
- Ele pode e perdoa, pois Ele mandou seu filho único para nos salvar.
caridoso
- Mas se nunca ninguém viu Deus, como apareceu este seu Filho?
Esta pergunta será feita ao público.
(cateq.I)
- Através do Espírito Santo, que a Virgem Maria concebeu seu filho Jesus.
caridoso
- Mas dentro deste Plano de Deus, em que mais vocês creêm?
(cateq.II)
- Cremos nos ensinamentos de Jesus e na sua morte e ressurreição dos mortos.
caridoso
- Mas se Jesus ressucitou, onde Ele está agora?
Pergunta dirigida ao público.
Thassia
- Está sentado à direita de Deus Pai e na Eucaristia.
(cateq.I)
- Além disso, Jesus virá julgar os vivos e os mortos.
caridoso
- Isto é bonito, mas muito fantasioso, não é ?
(cateq.II)
- Não, não é, pois cremos no Espírito Santo que tudo pode e também na nossa
Santa Igreja Católica, mesmo com todos os erros que tem.
caridoso
- Bom, acho que estou entendendo melhor este Plano de Deus, mas será que
Deus me perdoa ?
(cateq.I)
- É claro que sim, pois você pode se confessar ao padre e seus pecados serão
redimidos.
(cateq .II)
- E também recorrer à Comunhão dos Santos.
caridoso
- Mas o que é isto ?

Pergunta dirigida ao público.
(cateq.I)
- Todos aqueles que levaram uma vida santa aqui na vida material, depois de
morrerem irão viver na Glória de Deus nos céus e além disso intercederem por nós à Jesus.
Thassia
- E a gente acredita ainda na ressurreição da carne e na vida eterna, Amém !
caridoso
- Pôxa, esta história é um pouco complicada, mas faz sentido. Porque eu não
conheci tudo isto antes ?
(cateq.II)
- Nunca é tarde para aprender sobre Deus e seu Plano de Amor.
(cateq.I)
- E então, aceita nosso convite ou não ?
caridoso
- Depois de tudo isto que me falaram, não tem como eu negar. É claro que aceito
trabalhar com vocês. Vamos unir a teoria à prática.
(cateq. I, II e Thassia)
- Ah, que bom !!
Nisto entra em cena uma pessoa necessitada, as catequistas
a acolhem e o caridoso fala:
caridoso
- Vendo pessoas como vocês, como vocês (os necessitados vão entrando no
palco) e como vocês (apontando para o público), nós podemos dizer :
EU CREIO EM DEUS !!!!!!!!!!!!

DEUS

!!!!!!!!!!!!
FIM !

