Espalhando
Alegria no
Natal
--Eu tenho que ir no Bingo de Natal
da Vovó amanhã? – perguntou Érica,
enquanto ajudava a mãe a fazer
saquinhos de guloseimas. – Minha amiga
Amanda perguntou se podia vir aqui
brincar.
--Querida, você sabe como a vovó fica
ansiosa para ver você – respondeu a
mãe. – O Bingo de Natal é o evento de
Natal que ela mais gosta, e passamos
tanto tempo preparando tudo para ele.
--Mas, mamãe, tem uma semana que
não vejo a Amanda – disse Érica. – E em
breve ela vai viajar para visitar seus tios.
Vou sentir muita falta dela.
Então, por que não convida ela para vir
conosco ao Bingo de Natal? – sugeriu a
mãe. – Se ela estiver interessada, posso
ver os detalhes com a mãe dela.
Está bem. Vou perguntar – respondeu
Érica.

No dia seguinte, Amanda chegou
à cada delas.
-- A minha mãe pediu para lhe
agradecer por me levar, Dona
Clara. Estou muito empolgada
com o Bingo de Natal.
--Estamos felizes por você vir
conosco, Amanda – disse a Dona
Clara.
Quando chegaram à casa de
repouso onde a avó de Érica
morava, as três dirigiram-se ao
centro comunitário, onde tinha
uma árvore de Natal lindamente
decorada no meio. O salão estava
cheio de mesas e cadeiras, e as
decorações natalinas davam uma
sensação de alegria e aconchego.
--Ema e Érica, minhas queridas –
chamou a avó. -- Como estou feliz
de vocês terem vindo. Darlene e
Norberto me ajudaram a preparar
o salão, mas estou feliz de terem
chegado, porque precisamos de
mais ajuda.
--Oi, Amanda. Fiquei sabendo que
vai participar do Bingo de Natal!

--Vou sim, Dona Valéria –
respondeu Amanda. A Érica me
falou do Bingo de Natal que a
senhora vai fazer hoje à noite.
Gostaria muito de ajudar.
--Olha, não podemos perder
tempo – disse a Dona Valéria.
-- Os meus amigos vão chegar
daqui a uma hora, e precisamos
ter tudo pronto.
Trabalharam juntas para terminar
de preparar tudo para o evento.
Quando chegaram os primeiros
convidados, Érica e Amanda
os ajudaram a encontrar seus
lugares, ofereceram saquinhos
de guloseimas, e ajudaram a
servir os lanches e as bebidas.
Quando todos estavam lá, Dona
Valéria tocou várias músicas de
Natal no piano e os convidados
cantaram junto.
--Érica, por que você não canta
“Os 12 Dias do Natal” para todo
mundo? – sugeriu a avó.

--A Amanda pode cantar
comigo? – perguntou Érica. –
Temos praticado juntas para
cantar na apresentação de
Natal da nossa escola.
-- Claro que sim! – exclamou a
avó.
As duas garotas ficaram ao lado
do piano e começaram a cantar;
no final, todos os convidados
estavam batendo palmas e
cantando com elas.
Quando começou o bingo, Dona
Valéria pediu às meninas que
sentassem com dois amigos dela
para os ajudar. Amanda sentouse com a Dona Helena Pitágoras
e Érica com o Seu Jorge Duarte.
--Fico muito grato pela sua ajuda,
Sta. Érica – disse o Seu Jorge. Às
vezes não entendo os números
que são cantados, gostaria que
me ajudasse com isso.

--Ficarei feliz de ajudá-lo –
respondeu Érica.
O jogo começou, e Amanda e
Érica ajudaram seus novos amigos
o máximo que puderam. Foi tão
divertido que nem perceberam
que o jogo estava chegando ao
fim.
--Oh, veja só! – exclamou a Dona
Helena! – Só falta o número 4 para
eu ganhar!
--E o próximo número – disse a mãe
de Érica – é o número... 4!
--Viva! – gritou Amanda. – A
senhora ganhou! A senhora
ganhou!
Dona Helena sorria de orelha a
orelha enquanto era presenteada
com uma cesta transbordando de
presentes e doces de Natal.
--Minha nossa! – exclamou. – Que
presente encantador! E olha só,
estes são meus biscoitos favoritos.
Por favor, Amanda, escolha algo
que você gostaria. Eu nunca teria
ganho sem a sua ajuda.

Amanda escolheu uma barra de
chocolate.
--Obrigada, Dona Helena! Eu me
diverti muito mesmo! Fiquei feliz de
jogar com a senhora.
--Você precisa voltar outras vezes –
disse a Dona Valéria, concordando
com a amiga. –Gostamos muito de
tê-la conosco!
Quando deixaram Amanda em
casa, ela deu um abraço na amiga
pela janela.
--Obrigada por me convidar para
ir com vocês, Érica. Fiquei feliz de
ter feito algo para levar alegria a
outros no Natal. Isso me faz sentir
bem.
--É mesmo – concordou Érica. –
Fico feliz de termos ido juntas levar
alegria a outros no Natal!
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