Bip Bip era um filhote de corvo do
qual cuidamos depois que algo
desestabilizou o ninho onde fora
criado.
Nós o alimentamos com comida de
cachorro enlatada, e pouco depois
ele já conseguia comer e se virar
lá fora sozinho.

CONTOS DOS AMIGOS DA FAZENDA

CONHEÇAM BIP BIP

Bip Bip adorava participar do que
fazíamos e muitas vezes ficava
pousado na nossa cabeça ou
ombro enquanto caminhávamos pela
fazenda.

Além do som normal dos corvos, ele
também parecia palrar, imitando uma
conversa humana. À noitinha, quando a
família estava toda reunida e ficávamos
conversando e desfrutando da
companhia uns dos outros, Bip Bip muitas
vezes ficava por ali conversando junto
conosco.
Ele gostava de ir comigo quando eu
trabalhava na horta e ia pegar ervilhas
ou feijão. Na realidade, ele ia na frente,
andando pelos canteiros, e colhia as
ervilhas e as deixava cair no chão para eu
pegar. Ele também gostava de procurar
bichinhos.

Certa vez, seu desejo de participar no que
estávamos fazendo, acabou atrapalhando um pouco.
Era o primeiro dia da colheita do trigo, e meu irmão
estava colocando gasolina no caminhão. Bip Bip viu
a tampa reluzente do tanque de gasolina e, antes
que meu irmão conseguisse impedi-lo, ele fez um
voo raso e agarrou o que para ele parecia ser
um maravilhoso novo tesouro. Como não é seguro
dirigir um caminhão com o tanque de gasolina
destampado, o nosso pai foi procurar em sua oficina
algo que pudesse servir provisoriamente de tampa.

A colheita continuou por mais de duas semanas e finalmente
chegou o dia em que o último carreto de trigo foi cortado
e transportado para o elevador de grãos; era hora de
comemorar outra boa colheita e agradecer a Deus por como
Ele cuida de nós.

Enquanto toda a família
estava sentada no gramado
na frente da casa, Bip Bip
percebeu que era um momento
especial e decidiu participar
da celebração. Voou até às
árvores, encontrou a tampa, e
deixou-a cair na grama bem à
nossa frente.

Talvez Bip Bip nem sempre
entendesse como podia se
relacionar conosco. No
final das contas, ele era
um corvo! Mas mesmo assim
era um bom amigo, porque
gostava de fazer as coisas
com a gente.
“O amigo ama em todos os
momentos” (Provérbios 17:17).
S&S link: Formação de caráter: habilidades sociais: amizade-1b; vida e fé cristãs: Criação-1b
Autoria de Christi S. Lynch. Ilustrações de Leila Shae. Design de Stefan Merour. Tradução Leonor Marques. Revisão Denise Oliveira.
Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2014 por A Família Internacional

