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Finalidade: Teatro para a Páscoa
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Uma só menina em cena. Aparece um menino e aproxima-se dela.
KAUÊ – Eu soube que aqui vai haver uma festa de Páscoa.
TATA – É verdade. Você veio assistir?
KAUÊ – (meio desajeitado) É.........mais ou menos.......
TATA – Ótimo! Então preste atenção que vai começar!
Entra em cena um grupo de crianças e canta um canto de Páscoa. Quando
terminarem de cantar, a menina bate palma e o menino não.
TATA – Gostou?
KAUÊ – Mas não tem ovo de Páscoa?
TATA – Bem, então vamos ver outro número. Atenção!
Algumas crianças dançam alegremente e saem de cena.
TATA – E agora, está satisfeito?
KAUÊ – (sempre na mesma entonação) Mas não tem ovo de Páscoa??!
TATA – (com ar de impaciência) Está bem, vamos ver mais um número.
TODOS OS MENINOS – Antes de Jesus nascer, a Páscoa era a comemoração da saída dos
judeus do Egito.
MENINAS – Era a libertação!
MENINOS – Depois Jesus nasceu!
MENINAS – E para nos libertar, morreu.....

TODOS – Morreu por amor a nós!

MENINAS – Mas ressuscitou no 3º dia!
MENINOS – Alegria! Alegria!
MENINAS – Agora, PÁSCOA é a passagem de Jesus em nosso coração!
MENINOS – Que bom! Que bom!
MENINAS – Depois de Cristo, tudo ficou diferente! Houve alegria! Houve mudança!
TODOS – A humanidade avança! Agora a Deus alcança!
MENINOS – Por isso festejamos neste dia.
MENINAS – De alegria, de alegria!
MENINOS – O que se deu na mudança.
TODOS – Esperança! Esperança! Esperança!
Ao terminarem a menina aplaude e o menino não.
TATA – E então?
KAUÊ – Mas não tem ovo de Páscoa?
TATA – (perdendo a paciência) Mas afinal, você quer comemorar a Páscoa ou só comer ovo de
Páscoa?
KAUÊ – É que eu faço parte dos 60% dos meninos que acham que Páscoa é comer ovo de
chocolate.....
TATA – Então você não entendeu que a Páscoa é a festa da alegria porque Jesus Ressuscitou?
KAUÊ – Ah! É mesmo!! Agora eu entendi!!!! (aponta com o polegar para cima)
TATA – Jóia! Então vamos festejar a Páscoa!
Todos se unem e saem cantando um canto de Páscoa.
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