Texto base
(Pode servir de reflexão após a encenação)

JESUS É O DEUS DA VIDA
A coisa mais importante,
que Jesus veio fazer,
foi dar a vida às pessoas.
Como é gostoso viver!

A mãe cheia de tristeza,
só chorava, pobrezinha!
Perdera o único filho.
Que fazer assim sozinha?

É verdade comprovada:
muita gente, comovida,
viu Jesus falar aos mortos,
e eles voltarem a vida.

Jesus teve pena dela,
e ordenou como voz forte:
“Rapaz, levante, eu lhe digo”.
E o moço venceu a morte.

Havia uma garotinha de 12 anos de
idade,
que ficou doente e morreu,
em uma certa cidade.

Houve também um senhor
que, já morto, reviveu
pela força de Jesus.
Foi Lázaro, um amigo seu.

Jesus chegou perto dela,
que estava morta e sozinha,
tomou sua mão e disse:
“Vamos, levante-se ovelhinha.”

Quatro dias se passaram
desde que fora enterrado.
Jesus foi ao cemitério,
e chorou emocionado.

A menina abriu os olhos
e viu Jesus a seu lado.
Estava viva, que bom!
E o povo, maravilhado!

Sem que ninguém esperasse
tal coisa naquela hora,
ele chamou seu amigo:
Lázaro, vem para fora”.

Outra vez aconteceu,
na cidade de Naim,
uma coisa semelhante
que o Evangelho conta assim:

De dentro da sepultura,
o homem, vivo e feliz,
saiu andando, sozinho,
porque Jesus assim quis.

O filho de uma viúva
não tinha nenhum irmão.
Mas morreu, aquele moço,
e já estava no caixão.

Foi assim que todo o povo
compreendeu, de sul a norte,
que Ele é o Deus da vida,
e pode vencer a morte.

Passagens Bíblicas:
Lc 7, 11-17

Lc 8, 49-56

Jô 11, 38-44

Teatro para a Páscoa

PÁSCOA DE TODOS NÓS
Quando Jesus morreu e viveu outra vez, foi a Páscoa dele. É por isso que todos os anos
festejamos a Páscoa. Jesus dá a vida por todos nós. Nós também temos a nossa Páscoa,
porque todos nós temos vida.
Personagens: Jesus, a garotinha, o moço de Naim, a mãe do moço, o amigo Lázaro, o
contador de história, quatro carregadores e quatro empurradores de pedra.
Material: um pano para deitar no chão, outro pra cobria a cabeça da viúva de Naim, uma
faixa para o rosto de Lázaro, papel, lápis colorido para todos.
Preparação: desenhar no chão um quadrado com divisões de quarto, sala e cozinha. É a
casa da garotinha. Deixar o espaço para as portas. Desenhar também um círculo com
porta. É o sepulcro de Lázaro.

CENA 01
Contador: Na terra de Jesus havia uma casa onde morava uma garotinha.
(Todos ficam em pé, de mãos dadas, sobre as linhas da casa, formando as paredes)
Contador: A garotinha morreu, e todos choraram.
(A menina deita-se no chão, sobre o pano, no quarto da casa. Todos choram, sem sair dos seus
lugares)
Contador: Jesus entrou na casa e viu a garotinha morta.
(Jesus entra na casa e pões a mão no pulso da garotinha, para ver se está morta mesmo)
Contador: Jesus disse a ela:
(Todos param de chorar, e Jesus fala)
Jesus: Ovelhinha, levante-se.
(A menina abre os olhos e sorri. Jesus lhe dá as mãos e ela vai levantando, lentamente)
Todos: Ovelhinha, levante-se, ovelhinha, levante-se...
(Todos ficam de cócoras e, enquanto a menina vai levantando, todos vão levantando também,
erguendo os braços e dizendo: ovelhinha, levante-se, começando baixinho, depois mais forte, mais
forte, até falar bem alto.)

CENA 02
(Os quatro carregadores seguram o moço morto. A mãe vai ao lado, de cabeça coberta. Os outros
vão atrás, chorando.)
Contador: Jesus chegou a cidade de Naim e encontrou um enterro.
(O enterro anda pela sala, ao encontro de Jesus que vem do outro lado.)
Contador: O morto era moço, filho único de uma viúva. Jesus ficou com pena daquela
mãe.
(Encontram-se todos. Todos param. Só a viúva chora, e Jesus a consola.)
Contador: Jesus disse ao moço:
(Jesus levanta a mão e fala)
Jesus: Moço, eu te digo, levanta-te!
(O moço abre os olhos, e os carregadores o põem no chão. Ele abraça a sua mãe e saem juntos.
Todos batem palmas)

CENA 03
(Todos, em pé sobre o desenho, formam a parede do sepulcro. Lázaro, de olhos vendados, deita-se
dentro. Um grupinho fica na porta, é a pedra.)
Contador: Jesus foi ao cemitério, porque seu amigo Lázaro estava enterrado. Jesus
ficou triste e chorou.
(Jesus chora)
Contador: Depois mandou os empurradores retirarem da porta do sepulcro.
(Os empurradores empurram o grupinho da porta. Estes fazem força para não sair, pois a pedra é
pesada. Depois de muito esforço, os empurradores conseguem remover a pedra.)
Contador: Então Jesus chamou seu amigo.
Jesus: Lázaro, vem para fora!
(Lázaro levanta-se e fica escutando. O grupo repete o chamado)
Meninos: Lázaro!
Meninas: Vem para fora!
(Repetindo sempre, cada vez mais forte, até ele sair do sepulcro)

Contador: Então ele se levantou e saiu, porque estava vivo outra vez
(Jesus tira o pano dos olhos de Lázaro, e todos batem palmas.)

CENA 04
(Todos de cócoras ,em círculo, de olhos fechados. Uma criança se levanta, toma a mão do colega
da direita e ajuda-o a levantar-se, enquanto diz:)
Criança: (diz o nome do colega), levanta-se, ovelhinha!
(Quem levantou, repete o gesto com o próximo colega, e assim por diante até chegar ao
fim do círculo.)
Orientador: Esta foi a nossa Páscoa. E a Páscoa que celebramos, de quem é?
(Todos respondem livremente.)
(O orientador convida todos a escreverem ou desenharem algo sobre a Páscoa. Os trabalhos,
depois, podem formar um mural.)

