Jornal da Bíblia
por Sulamita Ricardo

Âncora: Boa Noite, está começando mais um Jornal da Bíblia. No Jornal de hoje você
verá: um caso de violência: Irmão mata irmão violentamente. Muita chuva é esperada
para a próxima temporada. A festa de casamento mais badalado do ano. O Jornal da
Bíblia foi até a comunidade do Nilo para escutar a reclamação de seus moradores. A
sensacional luta do ano. Não perca depois dos nossos comerciais!

Comercial
Narrador: Você está se sentindo cansado? Chateado? Irritado com os seus irmãos em
Cristo porque falam mal de você
pelas costas?Isso pode ser sinal de Fofoculose Aguda. Você precisa do... Fofoculex.
Fofoculex é um repelente de fofocas.Todas as fofocas que poderão ser feitas sobre a
sua pessoa são repelidas de uma forma espetacular devido à fórmula eficaz de
Fofoculex.
Personagem: Então quer dizer que eu vou poder fazer fofoca de todo mundo e ninguém
fazer fofoca de mim?
Narrador: É aí que está o que os outros produtos não têm. Além de impedir que a
fofoca seja feita sobre você, também impede você de fazer fofoca sobre os outros. A
concorrência não pode contra Fofoculex. Fofoculex,um produto da Frutos do Espírito
Laboratórios.

Personagem sai cabisbaixo.
Jornal volta

Âncora: Estamos de volta com o Jornal da Bíblia. O Primeiro caso de violência abala a
comunidade do Éden. Abel, filho de Adão e Eva, foi encontrado morto perto de um
matagal. O crime é uma incógnita para a polícia, pois todas as testemunhas são animais.
Apesar disso , as suspeitas recaem sobre o irmão da vítima,Caim. A Polícia descobriu
que Caim tinha muita inveja de seu irmão Abel. A repórter Daffy está no local com
mais informações sobre o caso. Daffy:

Daffy: Boa Noite, Estamos aqui com o Delegado da 1ª DP Matusalém Langame.
Delegado,a polícia descobriu mais alguma coisa sobre o caso:
Delegado: Positivo e operante. A polícia descobriu que no dia da apresentação dos
sacrifícios Deus se agradou mais do sacrifício de Abel, porque este escolheu o melhor
animal de seu rebanho para oferecer ao Senhor. Já Caim não. Esse fato gerou muito
ódio no coração de Caim, levando-o a assassinar brutalmente o seu irmão.
Daffy: E qual é a pena para esse tipo de delito:
Delegado: Bom, a pena seria de 30 anos, que a gente baixa pra 20 e negocia pra 15 e
acaba sendo 8,mas nesse caso quem dará a sentença será Deus,e qual será eu não sei.
Daffy: Obrigada Delegado.

Âncora: Agora,teremos a previsão do tempo com Daffy.
Daffy: Obrigada.Para os próximos 40 dias são esperadas chuvas.Muitas chuvas. Muitas
chuvas.Chuva pra mais de metro. À rodo, pra dedéu, a lot,mucho...
Âncora: Sim, Daffy,continue!
Daffy- Essa quantidade de água é esperada devido ao dilúvio prometido por Deus para
acabar com a humanidade e formar outra a partir de seu filho fiel Noé e sua família. Noé
construiu uma arca para abrigar sua família e um par de cada espécie de animal. A arca
é bem grande, pois foram previstos 40 dias de chuvas incessantes. Se você não
acreditou no que Noé disse, eu sinto muito.

Âncora: Obrigada, Daffy. Aconteceu ontem à noite o casamento mais badalado do ano.
A identidade dos noivos é desconhecida, mas não é pela identidade dos noivos que a
festa foi badalada. A nossa baladeira de plantão, Daffy Flamengo,está no local.Daffy:
Daffy: É isso aí, o noivo e a noiva ninguém conhece, mas a sensação da festa foi um tal
de Jesus Cristo. Estamos aqui com o João, que vai nos contar o que aconteceu. João,
explica pra gente o que causou esse frenesi.
João: Eu estava conversando com o coletor de impostos quando ouvi o criado
anunciando que o vinho tinha acabado. Eu achei um absurdo, porque o vinho já não era
grande coisa, devia ser chinês. Aí de repente surge esse Jesus, mandando os criados
encherem o recipientes com água. Eu fiquei horrorizado, imagina,eu um homem da
sociedade ter q beber água.Mas aí do nada ele transformou a água em vinho!E vinho
excelente! Nunca tinha tomado vinho igual. Foi emocionante.

Daffy: Impressionante!

Âncora: É mesmo. No Jornal da Bíblia Comunidade de hoje, mais uma prova do
descaso da comunidade com a população. Na comunidade do Nilo, os moradores
sofrem com as rãs que imperam no local. É porque uma praga atingiu toda o Egito.
Veja na reportagem de Kid.
Kid: a indignação é total. Os moradores são obrigados a conviver essas rãs em qualquer
lugar aonde vão, fora a poluição visual que são esses seres asquerosos. Estamos aqui
com uma moradora, a dona Joquebede,que vai nos contar mais sobre esse drama que os
moradores do Nilo estão vivendo.
Joquebede: Olha,seu moço,nós paga os imposto,nós trabalha tudo direitinho e tem que
viver esses sapos na nossa casa?É sapo em qualquer canto da casa, no jarro, no cesto, na
cama, dentro da roupa. Nunca vi tanto sapo em minha vida. E a culpa é do faraó, que
não deixa esses israelita ir embora. A gente já viu água virar sangue, ficou uma nojeira
terrível,ainda tem que agüentar mais essa? Liberta esse povo faraó.
Kid- Voltamos ao estúdio.

Âncora: Isso é uma vergonha. Esportes. Ontem, israelitas e filisteus presenciaram a luta
do século. Davi versus Golias.O nosso comentarista Kid Marcos vai nos falar mais
sobre esse acontecimento memorável. Kid, o que você achou da luta?
Kid: Bom, eu achei muito inesperado o resultado. Golias era o favorito, todos
apostavam no seu tamanho, na sua experiência, no seu poder, mas ele não foi páreo a
Davi, que pode-se dizer a grande revelação na categoria peso papel. Com certeza deve
ter sido uma grande vergonha para Golias, que é peso Elefante, perder para Davi. Mas
Golias ta morto mesmo, então não é vergonha nenhuma!
Âncora: Qual foi o momento mais emocionante da luta?
Kid: Eu acho que foi o momento que Davi falou para Golias: Tu vens a mim com
espada e com lança, e com escudo; porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Depois disso ele deu o golpe que
acabou com Golias, foi muito emocionante, parecia até filme.
Âncora: Muito obrigada, Kid Marcos. Termina aqui mais uma edição do Jornal da
Bíblia,voltaremos amanhã no mesmo horário. Boa Noite.

