CONTOS DOS AMIGOS DA FAZENDA

O CORVO E OS FAISÕES

Bip Bip e Sid
tornaram-se bons
amigos. O corvo
gostava de brincar
com a cauda do
cachorro, ou
pousar nas costas
dele e dar um
passeio. Mas Sid não
era o único animal
amigo de Bip Bip.

Nesse verão, um dos meus irmãos
fez uma criação de faisões para um
departamento de fauna selvagem. Ele
trouxe para casa 100 pintinhos de
faisão, quando tinham apenas um ou
dois dias, com o plano de criá-los até
terem idade suficiente para cuidarem-se
sozinhos, e aí ele os soltaria no mato.

Chegou o dia em
que os faisões
já tinham idade
suficiente para
serem soltos
no mato. A
expectativa
era que
aprendessem
a procurar
comida perto da
fazenda, e depois
se aventurassem
para o mato.

Enquanto os faisões ficaram
presos, Bip Bip gostava de
visitá-los no terreiro onde
se encontravam. Parece que
gostava de observar aquelas
outras aves pequenas. Talvez
se identificasse com elas
por algum motivo.

Bip Bip, percebendo que eles precisavam de
ajuda, pulou da cerca e começou a andar no
meio deles. Logo Bip Bip estava agindo como
se fosse um guia turístico, guiando o grupo
de faisões pela fazenda: primeiro a oficina,
depois o velho celeiro, em seguida a horta,
depois a casa e finalmente atravessaram a
estrada até o novo celeiro. Sucesso! Os
faisões começaram a se afastar da fazenda e
entrar no mato.
E Bip Bip teve a satisfação de ter ajudado seus
jovens amigos na transição para sua nova vida.

“Cada um cuide, não somente dos
seus interesses, mas também
dos interesses dos outros.
(Filipenses 2:4 NVI).
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