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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 
 “Escola Dominical presente na vida” 
 

                                 
DRAMATIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS 

 

 
 

 
Personagens:  Narrador/a, menina, 5 crianças 
 
Narrador/a:  Era uma vez uma menina que resolveu procurar na natureza um super presente para sua 
mãe.  Ela pensou em procurar uma fruta especial, na verdade, ela queria a fruta mais forte, a que 
tivesse a vitamina mais importante. Afinal de contas, ela queria que sua mãe fosse bem forte! 
 
Menina:   Quero encontrar a fruta mais forte e levar para minha mãe!  Bem.......mas qual será ela?  
 
Criança com mangas:  Leve mangas, leve mangas elas têm vitamina A, B e C.... 
 
Criança com laranjas:  Manga não, … leve laranjas... elas têm vitamina A, B e C.… e ainda vão ajudar 
sua mãe a não ter gripes!!! 
 
Criança com Peras:  Peras são as melhores, olha que lindas...elas têm vitamina A, B e C, e ainda ajudam 
a eliminar gordura elas são ótimas!!! 
 
Criança com Uvas:  Uvas é que são boas, fáceis de comer, tem vitamina A, B  e são ótimas para o 
coração!!! 
 
Criança com bananas:  Não, não,...leve bananas, bananas tem vitamina A, B, C, E e H.…ela é poderosa 
para tratar fraquezas e muito mais!! 
 
Todas as crianças falam juntos:   leve….. (nome de cada fruta) 
 
Menina:  Ai, ai, e agora.... O que eu faço? 
 
Narrador/a:  E a menina, ficou sem saber o que fazer. Todas as frutas eram ótimas, não dava para 
escolher…Cada uma tinha algo de importante!  Então.... 
 
Professora (diz bem alto):   SALADA DE FRUTAS! 
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Menina:   O que?  Quem disse isso? 
 
Professora:  SALADA DE FRUTAS, todas as frutas são importantes, não escolha uma só! Escolha todas! 
 
Menina:  é mesmo, a senhora tem razão! 
 
Professora: Acho que sua mãe vai gostar, mas vou te dizer algo:  as vitaminas das frutas são 
importantes para sua mãe, e para todas as pessoas, mas eu acho quem tem algumas vitaminas bem 
especiais, e que sua mãe vai amar!   Vamos lá crianças! 
 
Professora:  Vitamina A 
 
Crianças:  muitos Abraços 
 
Professora: Vitamina  B 
 
Crianças: muitos Beijinhos 
 
Professora: Vitamina C 
 
Crianças:  meu Carinho pra você, mamãe! 
 
 
Menina:   humm! vou fazer uma salada de frutas cheia de vitaminas para mamãe. 
Vou abraçar, beijar e dar muito carinho para ela ficar feliz, e se ela ficar feliz vai ficar forte! 
Que bom...acho que meu presente já está completo... 
 
Professora:  bem…acho que ainda podemos dar um presente ainda melhor!!! 
 
Menina:   é mesmo... qual? 
 
Professora: A fruta tem vitaminas para o corpo, os abraços, beijos e carinhos também fazem bem e 
são muito importantes…mas tem algumas vitaminas que são muito poderosas…elas são dadas por 
Deus, e as encontramos todas na Bíblia.  Vamos ver algumas delas? 
 
Criança (manga):   Vitamina A -  A de ALEGRIA.   “ a ALEGRIA do Senhor é a vossa força” (Neemias 
8.10b) 
 
Criança (laranja):  Vitamina  B -  B de BONDADE. “Certamente que a bondade do Senhor me seguirá 
todos os dias da minha vida” (Salmo 23.6a) 
 
Criança (pêra): Vitamina C -  C de CONSOLAÇÃO. “Jesus nos deu uma eterna consolação” (II Ts 2.16) 
 
Criança (uva): Vitamina D -  D de DESCANSO.  “Aprendei de mim...e encontrareis descanso para vossas 
almas”. (Mateus 11.29) 



 

 3 

      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 
 “Escola Dominical presente na vida” 
 

 
Criança (banana):  Vitamina E - E de ESPERANÇA.  “Tu és a minha esperança, Senhor Deus” (Salmo 71.5) 
 
Professora:  E muitas outras vitaminas  Deus tem para sua mãe e para todos nós. Por isso um ótimo 
presente que você pode dar a sua mãe, é sempre orar por ela,  pedindo a Deus que estas e muitas 
outras vitaminas da fé, nunca faltem na vida de sua mãe. 
 
Menina:  Que ótimo!!!   Salada de frutas, abraços, beijos, muito carinho... e o melhor de todos: a minha 
oração todos os dias! 
 
ORAÇÃO   (Todas as crianças) 
 
SENHOR DEUS, EU TE AGRADEÇO PELA MINHA MÃE E POR TODAS AS MÃES. 
AGRADEÇO-TE PORQUE O SENHOR TEM MUITAS COISAS QUE PODEM AJUDA-LA A SER FORTE. 
EU ORO POR ELA E POR TODAS AS MÃES: 
QUE NUNCA FALTE ALEGRIA, BONDADE, CONSOLO, DESCANSO, ESPERANÇA E MUITAS OUTRAS COISAS 
QUE O SENHOR TEM PARA NÓS. 
QUE EU ME LEMBRE SEMPRE DE ORAR POR ELA, PARA QUE ELA BUSQUE EM TI TODAS AS COISAS QUE 
ELA PRECISAR PARA SER FORTE E FELIZ. 
EM NOME DE JESUS.   AMÉM 
 
 
MÚSICA:   HOJE É DIA DAS MÃES   (melodia do Parabéns pra você) 
 
HOJE É DIA DAS MÃES,   UMA DATA QUERIDA 
BOAS MÃES QUE NOS GUIAM,  NOS CAMINHOS DA VIDA. 
NÓS PEDIMOS À DEUS PARA ABENÇOAR 
A MAMÃE TÃO QUERIDA E TAMBÉM NOSSO LAR 
MÃES QUERIDAS ACEITEM  O NOSSO CORAÇÃO 
BEM CHEIO DE CARINHO E MUITA GRATIDÃO. 
 
 
TODAS AS CRIANÇAS:  FELIZ DIA DAS MÃES!!!! 
 
 
(SUGESTÃO DE LEMBRANÇINHA PARA AS MÃES:  Potes pequenos e decorados, com versículos dentro, 
e  uma etiqueta: Vitaminas da Fé)   
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