Amal
e os

Colchoes
Era uma vez um menino
chamado Amal, que morava
na Índia, em um orfanato
dirigido por missionários
cristãos ….

No nosso orfanato, dormíamos em colchões muito simples, que
cobríamos com um lençol. Uma das nossas tarefas de limpeza
uma vez por semana era retirar o lençol para ser lavado, e
também levar os colchões lá para fora, para serem pendurados
em postes e arejarem ao sol.
Vamos só
deixá-los no chão.

Amal, é
terça-feira, dia
de arejarmos os
colchões.

Uma vez, alguns de nós ficamos com
preguiça de colocarmos os colchões
em cima dos postes, e simplesmente os
jogamos lá fora no chão sujo.

É, é
mais fácil.

Um dos patrocinadores do orfanato, o Sr. Diwan, foi
nos visitar. Ele perguntou à senhorita Amy, uma das
missionárias cristãs que cuidava de nós, se estávamos
precisando de algo, e ela mencionou que
os nossos colchões estavam velhos e
Ficarei feliz
precisávamos de colchões novos.
de doar novos colchões
para as crianças!

Oi, Amal.
Você está se tornando
um lindo rapazinho!

Quando o Sr. Diwan vinha ao orfanato, ele
sempre dava uma volta pela propriedade para
nos cumprimentar.

Não é uma boa
maneira de cuidar dos
colchões, e provavelmente
também não vão cuidar
bem dos colchões
novos.

Infelizmente, esse foi o dia em que tínhamos
jogado os colchões no chão, e o Sr. Diwan
reparou nisso quando deu a volta pela
propriedade.

Minha nossa!
Crianças, o que
aconteceu aqui?

Uma forma de
agradecermos a Jesus por
tudo que Ele nos deu, é
sendo diligentes em cuidar
dos nossos pertences.

Sinto muito, senhorita
Amy, mas pensando bem acho
que as crianças não estão
preparadas para receber
colchões novos.

Todos ficamos muito tristes, porque
queríamos receber colchões novos, e
aprendemos a importância de sermos
diligentes com o que Jesus nos deu.

Sta. Amy, estou
muito arrependida de
não ter cuidado bem
do meu colchão.

Depois disso, todos nós pendurávamos cuidadosamente os colchões para arejar em cima dos
postes. E o final feliz é que o Sr. Diwan voltou lá alguns meses depois e deu um colchão novo
e confortável para cada um. Foi muito gentil da parte dele.
Tenho uma carroça cheia
de colchões novos. Um para
cada criança!
Puxa!

Obrigado,
Sr. Diwan!
Obrigado, Amal, por
nos contar o que você
aprendeu sobre ser
um bom administrador1
das bênçãos que Deus
lhe dá.

Um “administrador” é alguém que
cuida de algo específico. Por exemplo,
você é um administrador dos seus
brinquedos.
1

Você consegue pensar em outras coisas das quais é administrador?
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