O Coração Sujo
Personagens
- Tuca
- Teco
- Tatá
- Tia
Tuca e Tatá estão conversando. Teco chega.
Teco – Oi, meninas, sobre o que vocês estão falando?
Tuca – Estávamos falando sobre... hm, que cheiro é esse?
Tatá- Eu também estou sentindo.
Tuca – Parece cheiro de gambá morto afogado no esgoto.
Teco – O que vocês estão olhando? Acham que isso vem de mim?
Tuca – Claro! Você que trouxe esse cheiro para cá.
Tatá – É verdade. Até agora o único cheiro que estava sentindo era o do cachorro quente
daquela lanchonete.
Tuca – Tatá, você só pensa em comida!
Tatá – Só quando estou com fome.
Tuca – Você está sempre com fome.
Teco se aproxima
Teco – Meninas, parem de brigar!
Tatá – Tá bom, eu paro! Mas não chega mais perto! Esse fedor vem de você!

Teco – Mas não é possível! Eu tomei banho antes de sair de casa!
Tuca – Só se foi no esgoto. Você está com cheiro de podre.
Teco – Eu acho que vocês estão querendo me zoar. Eu não estou sentindo fedor
nenhum!
Tatá – Teco, sente o cheiro dessa flor. Sinta o perfume dela.
Teco – Eu não senti nada.
Tuca – É isso. Você não consegue sentir cheiro. Isso prova que nós estamos certas e
você estava errado.
Teco – Será? Eu estou me sentindo meio estranho mesmo. Pensei que era o perfume
forte.
Tuca – Que perfume você usa? RAID mata barata?
Tatá – Tuca, nós temos que ajudar o Teco. Ninguém vai querer chegar perto dele.
Tuca – Mas eu quero ir para casa. Ele está fedendo muito!
Tatá – Tuca...
Tuca – Lá vem você. Tá bom, eu vou ajudar. Vamos pensar numa solução.
Tatá – Ele precisa de um banho. Eu vou pegar balde com água e sabão.
Tatá sai e volta com água e sabão. As duas começam a esfregar Teco, mas ele morre de
rir com as cosquinhas.
Tuca – Teco, assim não dá. Como a gente vai ajudar você?
Teco – Eu não consigo!
Tatá – Pensando bem, Tuca, acho que só água e sabão não vão resolver. Precisamos de
uma coisa mais forte. Já sei!
Tatá sai e volta com um produto de limpeza pesada

Tatá – Minha mãe usa para limpar o banheiro lá de casa. É muito bom.
Mistura na água
Tatá – Agora está bom, o Teco vai ficar limpinho.
Tuca – Tatá, acho que não é suficiente. A gente pode misturar um pouco de álcool.
Minha avó diz que isso mata bactéria.
Teco – Meninas, olha só...
Tuca – Espera aí, Teco, estamos querendo pensar! Eu vou pegar o álcool.
Tuca sai para buscar o álcool
Tuca – Voltei. Eu trouxe um pouco de desinfetante também. Se precisar, vai resolver.
Teco – Meninas, eu estou achando isso perigoso. E se eu tiver alguma alergia?
Tuca – Você quer ficar fedorento para sempre?
Teco – Não.
Tuca – Então deixa as especialistas trabalharem. Tatá, minha mãe tem um perfume
francês que tem um cheiro muito bom.
Tatá – Muito bom, Tuca! Pegue o perfume que eu pego o sabão em pó e a gente mistura
pra ficar mais potente ainda!
Teco – Chega! Ninguém vai pegar nada! Eu não quero mais saber disso! Vocês vão
acabar me matando de alergia!
Tuca – Você vai continuar com esse fedor?
Teco – Vou!
Tatá- Então eu não fico aqui nem mais um minuto.
Tuca – Nem eu.
Tuca e Tatá saem. Tia entra

Tia – Oi, Teco, por que você está aqui sozinho? Onde estão seus amigos?
Teco – Meus amigos não querem ficar perto de mim.
Tia – Por que?
Teco – Porque eu estou fedendo.
Tia – Então esse mal cheiro que eu estou sentindo vem de você?
Teco – Até você? Se quiser, poder ir embora também.
Tia – Me desculpa, não queria te magoar. Olha, eu acho que sei como o seu problema
pode ser resolvido.
Teco – Como?
Tia – Você está com esse cheiro por causa do pecado na sua vida. Você sabe o que é
pecado?
Teco – É roubar, matar...
Tia – Pecado são as coisas erradas que a gente faz que não agradam a Deus. Quando a
gente peca, nosso coração fica sujo. Dever ser por isso que você está com essa cheiro.
Teco – É verdade, eu ando fazendo muitas coisas erradas...
Tia – Mas você pode ter os seus pecados perdoados, sabia?
Teco- Eu não sabia! Como?
Tia – Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Através do sacrifício de Jesus os nossos
pecados podem ser perdoados. Você pode ter o seu coração limpo se crer em Jesus
como o seu Salvador.
Teco – E como eu faço?
Tia – Você deve reconhecer que é pecador, crer que Jesus é o seu único Salvador e
convidá-lo para entrar na sua vida. Você deseja fazer isso?
Teco – Sim, eu quero!

Tia – Então repita comigo essa oração. (Faz a oração)
Teco – Tia, agora eu já estou salvo?
Tia – Sim, você está!
Teco – Nunca mais vou ficar sujo de novo?
Tia – Olha, você pode até pecar novamente, mas se você se arrepender, Deus vai te
perdoar. É o que diz aqui em 1 João 1:9. (lê o versículo)
Teco – Hm, que ótimo. Tia, vê seu eu ainda estou fedendo.
Tia – O cheiro já está indo embora, Teco. Se você obedecer a Deus e ficar longe do
pecado, vai ter outro cheiro. Ao invés de fedor, vai exalar o perfume de Cristo. E aí todo
mundo vai querer ficar do seu lado para sentir esse perfume.
Teco – Esse perfume deve ser muito bom.
Tuca e Tatá entram
Tuca – Olha, você não merece, mas a gente veio te ajudar. Aqui tem uma fórmula que
tira fedor até de chulé de porco.
Teco – Não precisa mais! Jesus já resolveu o meu problema!
Tatá – Jesus? Como?
Teco – Ele morreu por mim, e por causa do que Ele fez, os meus pecados foram
perdoados. Eu só precisei crer nEle como o meu Salvador. Inclusive... eu acho que tem
alguém precisando de um banho!
Tatá – Sou eu?
Tatá – E eu? Você acha que sou eu?
Tuca e Tatá vão atrás de Teco

