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A.CON.TE.CE Em Vendinha
A Vendinha que a própria Vendinha desconhece

Agosto, 2012

Sim existe! Uma vendinha que a própria
Vendinha desconhece…. lugares que a água
potável ainda é abastecida por carro pipa uma
vez por semana, que o lixo é recolhido de quinze
em quinze dias. Lugares que as pessoas estão
excluídas. Mas você pode se perguntar – bem,
mas não é somente aqui que isto acontece isso
não é problema meu, é?! Desejaríamos que tu
pudesses refletir sobre a resposta para tua pergunta
depois que tu leres a seguinte história:
Em uma fazenda certo dia o fazendeiro
comprou uma ratoeira, o rato quando viu ficou
desesperado e foi pedir ajuda para a d. galinha que
lhe disse:
- Seu rato que coisa horrível não é… bem, mas eu sinto muito, pois não posso lhe ajudar eu
nem sequer sou rato. Quem sabe o senhor for falar com o seu porco, talvez, ele sabendo de seu
terrível problema, possa fazer alguma coisa?‼!
E lá foi o rato sem pestanejar falar com o porco.
- Oi seu porco, estou num apuro meu amigo fui falar com a d. galinha e ela disse que o senhor
poderia me auxiliar!
- Diga o que é companheiro.
- Acontece que o D. da Fazenda comprou uma ratoeira e isso vai acabar comigo. O senhor
poderia me ajudar???‼! – O porco então respondeu.
- Olhe meu amigo eu não posso te ajudar por que nem de queijo eu gosto. Quem sabe se o
senhor for pedir auxilio para a d. vaca ela da leite, talvez possa ter alguma coisa que ela possa fazer.
-Mas e o senhor?! Perguntou desesperado o rato. Bem eu vou orar para o senhor.
Lá foi o rato triste, porém determinado e sem deixar de tentar.
- O d. vaca estou com problemas sérios e necessito de sua ajuda…
- Diga lá seu rato.
- D. vaca o dono da fazenda comprou uma ratoeira e quer acabar comigo, a senhora poderia
me auxiliar. A vaca depois de algum tempo respondeu.
- Olhe seu rato eu dou leite, de leite se pode fazer queijo e era isso. Além do mais sou muito
grande para uma ratoeira, sinto muito, mas eu não tenho nada com isso!
O rato desesperado e sem conseguir ajuda saiu para pensar.
Logo pela manhã a ratoeira disparou e pegou o rabo de uma cobra que vinha entrando na
cozinha a dona da fazenda não a viu e a cobra a picou ela. Pobre Dona da fazenda que foi parar no
hospital. Depois de alguns dias, quando ela já estava melhor o médico deu alta. Convalescente foi
para casa e seguindo as recomendações do doutor o Dono da fazenda foi ao galinheiro buscou a
galinha e mandou-lhe preparar uma canja. Com êxito em sua melhora os vizinhos foram visitar e o
Dono da fazenda fez uma feijoada para recepcionar, os parentes de longe souberam do ocorrido e
para receber em sua casa o Dono da fazenda mandou prepara um grande churrasco.

Será mesmo que nós não temos nada com isso‼!

Para você que está atento em nossas atividades, divulgue-as. Para você que colabora com a CoMPaz, nossa
GRATIDÃO. E você, que busca algum sentido para sua vida, é hora de levantar‼‼
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