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A FESTA NA FLORESTA
No próximo sábado, dia 07 de

junho às 17 horas, será apresenta
do no teatro do Colégio 7 de Se-
tembro-Aldeota, um maravilhoso
musical Infantil chamado "A Festa
na Floresta". Será uma ótima opor
tunidade de assistirmos a uma peça
de teatro que traz em seu enredo,
lições valiosas sobre a criação, a
intervenção de Deus na natureza,
além de ensinamentos sobre como
cada um è importante para Deus, o
respeito que devemos ter uns pe
los outros por causa da diferença
entre as pessoas.

Todas essas lições nos serão
passadas tendo como cenário uma
floresta, onde os bichinhos se de
param com essas questões na me
dida em que se apresentam
cantando a uma menina chamada
Ana (interpretada por Jacqueline
Kauf/man).
"É uma maneira bem humorada

de se transmitir verdades importan
tes para a boa formação do caráter
da criança", explica o autor e dire
tor da peça - Pastor Alison Silva.
"Num mundo onde a criança passa
a maior parte de seu tempo livre
aprendendo as violências da TV,
nada melhor do que utilizar a sua
própria linguagem para ensinar as
virtudes do Reino de Deus", enfati
za.

Todos os bichinhos apresenta
dos na peça - que é uma adaptação
livre do livro escrito por AIlison Silva
com o mesmo nome - cantam e
dançam à medida em que apare
cem em cena, proporcionando mo
mentos de grande divertimento. O
único momento triste, é quando o
Elefantinho (interpretado por Vainir
Vieira) vai embora chorando, por
que seus amiguinhos têm medo de
brincar com ele, momento de refle
tirmos se as nossas diferenças são
para nos afastar ou para que cres
çamos mais na medida em que nos
aceitamos mutuamente.
O Macaco Sapeca (Jefferson) é

um dos pontos altos da festa, em
suas rixas constantes com a Coruja
(Ana). As Garças Desafinadas
(Cláudia e Jaqueline Santiago), fa
zem a alegria da criançada, por não
gostarem de ouvir a Arara (Juscile-
ne) repetir as suas palavras. Vale a
pena conferir!
SOBRE O AUTOR:
Nascido em Niterói-RJ, o Pastor

AIlison Silva vem desde cedo es
crevendo canções e peças de toda
ordem: Natal, Páscoa, aniversários
e tudo mais, já participou de apre
sentações no Rio de Janeiro, São
Paulo, Brasília (apresentou um mu
sical de Natal no Teatro Nacional de
Brasília) e no Ceará.

Desafiou a sua fé ao ser o pri

meiro Pastor evangélico a participar
de um festival de músicas promovi
do pela Rede Globo-NE chamado
"Canta Nordeste", onde conseguiu
classificar a sua música "Filhos de

Ninguém" para ser a representante
do Ceará no referido concurso.

A Festa na floresta surgiu de
uma homenagem que ele fez ao
nascimento de seu filho Leonardo
(hoje com 6 anos), e sua filha Julie
(1 ano e melo), bem como a todas
as crianças do Brasil.

Seu livro infantil foi publicado pe
la ABBA PRESS-SP e tem sido um
grande sucesso entre as crianças
de todas as idades. Para qualquer
informação adicional sobre a peça
de teatro ou mesmo para se adqui
rir um livro (acompanha uma fita K7
com toda a história e todas as can
ções do livro), basta ligar para os
seguintes telefones: 279.5877 /
990.1223 / 263.3609 (Betesda
Volta da Jurema). O preço dos in
gressos é 3,00 reais - que estão li
mitados devido à capacidade do
Teatro do Colégio 7 de Setembro-
Aldeota.

SERVIÇO:
Peça Musical Infantil "A FESTA

NA FLORESTA", do AIlison Silva. Dia
07-06-97 (Sábado) - 17 horas - Teatro
do Colégio 7 de Setembro da Aldeota
-INGRESSOS: R$ 3,00.
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