ENCENAÇÃO COM FANTOCHES

ORGULHO (HISTÓRIA DA TORRE DE BABEL)

1.	ZEZÉ
Olá! Garotos e garotas! Vocês querem ver a garota mais bonita da cidade? Lá vem ela... é a .... Emília!
2.	EMÍLIA
Olá pessoal! Ei, porque tá todo mundo rindo?
3.	ZEZÉ
É porque eu falei para todos que você é a garota mais bonita da cidade!
4.	EMÍLIA
Ora, Zezé – não precisava exagerar! Tem uma porção de meninas mais bonitas que eu...
5.	ZEZÉ
Ah!Ah!Ah! Pelo menos você não é exibida como umas gurias que vivem se mostrando, querendo ser as belezocas do pedaço!
6.	EMÍLIA
Eu, heim! Eu acho o orgulho uma coisa muito feia!
7.	ZEZÉ
Emília, sabia que na Bíblia está escrito que muitos homens orgulhosos quiseram construir uma torre até o céu para serem famosos?
8.	EMÍLIA
Ah, eu me lembro desta história – é a Torre de Babel!
9.	ZEZÉ
É, Emília, e Deus não gostou do que os homens fizeram pois queriam se exibir e não queriam dar glória a Deus!
10.	EMÍLIA
Se exibir é um pecado, não é mesmo?
11.	ZEZÉ
Sim! Dizer que “eu sou melhor que os outros”, “eu sou o bom”, “comigo ninguém pode”, é um pecado chamado orgulho.
12.	EMÍLIA
E foi por causa do orgulho que Deus confundiu as línguas dos homens, e eles não se entenderam mais! A construção da torre parou e todos tiveram que ir embora!
13.	ZEZÉ 
Já pensou, Emília – um falava “zumbu-kam, tor-bayal!”, “ei, o que você está falando?”, e assim por diante, uma confusão danada! 
14.	EMÍLIA
Que engraçado, Zezé, você virando a língua para falar!
15.	ZEZÉ
Esta história da confusão das línguas está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis!
16.	EMÍLIA
Amiguinhos, se você se exibiu, peça perdão para Deus por causa do orgulho – sejam humildes e simples!
17.	ZEZÉ
Ninguém precisa dizer: “eu sou o mais bonito”, porque todos os meninos e meninas daqui são muito bonitos! Que turma legal!
18.	OS DOIS
Tchau crianças lindas! Deus ama vocês! Beijinhos!



DISCÓRDIAS

ZEZÉ
Bom dia Emília!
EMÍLIA
(entrando desanimada) Bom dia, Zezé...
ZEZÉ
Ei, Emília, o que é isto? Você está triste?
EMÍLIA
É porque eu andei brigando com minha irmã...
ZEZÉ
Oh! Que coisa chata! Como começou isto?
EMÍLIA
Ela queria brincar com minhas bonecas, e eu não deixei. Aí, começou tudo...
ZEZÉ
Emília, que pena – brigar com os outros é tão ruim!
EMÍLIA
Pois é, e agora estou triste...
ZEZÉ
Brigar também é pecado – a Bíblia conta que 2 irmãos, Jacó e Esaú, brigaram e ficaram anos sem se ver!
EMÍLIA
Puxa, que coisa, eu não quero ficar anos sem ver a minha irmã!
ZEZÉ
Muitas vezes a gente briga com os outros por pequenas coisas: um lápis, uma risada, um brinquedo, ou outra coisa qualquer...
EMÍLIA
Crianças, vocês não devem brigar com seus irmãos ou amigos!
ZEZÉ 
É, o amor ao próximo inclui também gostar das pessoas, ser amiga delas e não ficar chateando elas!
EMÍLIA
E agora, Zezé, o que vou fazer? Eu estou de mal com minha irmã!
ZEZÉ
Vai lá, faz oração para o Senhor Deus, pedindo perdão, e em seguida procura sua irmã e diz que você deixa ela brincar com suas bonecas!
EMÍLIA
Vai ser difícil, mas vou tentar! Tchau! (saindo)
ZEZÉ
Viram, crianças? Brigar é uma coisa feia, e muito careta! Nada de brigas, heim? Agora vou indo – tchauzinho, até a próxima!




OS MANDAMENTOS DE DEUS

EMÍLIA
Zezé, você viu esta placa aí?
ZEZÉ
Placa? Ah, é mesmo! Tem uma placa aqui! Diz: não jogue lixo no chão!
EMÍLIA
Porque será que colocarma esta placa aí, Zezé?
ZEZÉ
Deve ser para manter limpo a nossa igreja!
EMÍLIA
Zezé, eu vou dar uma saidinha e já volto! (saindo)
ZEZÉ
Te logo! Ah! Crianças, agora que a Emilia saiu, eu vou comer um chocolate, assim não preciso dar um pedaço para ela! Nham! Nham! (e joga o papel no chão)
EMÍLIA
(voltando) Zezé! Você acabou de jogar lixo no chão! Porque você não obedeceu o que está escrito na placa?
ZEZÉ
Ah! Bem! É porque.... eu me esqueci!
EMÍLIA
Que feio, Zezé – já pensou se todas as crianças jogarem lixo no chão da igreja? Que sujeirada!
ZEZÉ
Ta bom, eu vou ajuntar (abaixa-se para pegar o papel e jogá-lo no lixo).
ZEZÉ
Emília, Deus também nos deu vários mandamentos!
EMÍLIA
Mandamentos, o que é isto?
ZEZÉ 
São leis que Deus ensinou aos homens, para que o mundo fosse melhor!
EMÍLIA
Ah, já sei! Como não matar, não ter outros deuses, não roubar, respeitar pai e mãe...
ZEZÉ
É isto aí! Todos estes mandamentos são bons porque ajudam o homem, a mulher e a criança a saber o que é certo e o que é errado!
EMÍLIA
Foram 10 os mandamentos de Deus, né Zezé?
ZEZÉ
É isto aí! As crianças são livres para brincar, cantar, correr, se divertir... e só precisam obedecer 10 mandamentos!
EMÍLIA
Que bom, Zezé! Quer dizer que posso fazer tudo o que eu quero, se respeitar e obedecer a Deus e as pessoas?
ZEZÉ
Sim! Que legal! Deus nos deu muita liberdade, e nos ama sempre! Por isso, obedecer aos mandamentos dele é uma forma de amá-lo!
Tchau! Obedeçam sempre e brinquem bastante!
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