Apresentação
Incentivar a leitura infantil é nosso propósito.
Formar um caráter integro e reto, onde; valores
morais estão acima de qualquer outro valor é um
dever de todos, governantes, educadores,
escritores, poetas, escolas, igrejas, família, etc.
Repassar noções de cidadania e sociedade e nova
consciência coletiva, para um desenvolvimento
futuro com qualidade em diversas áreas da vida é
o nosso maior projeto!
“Difícil é mudar o velho, mas o novo produz
mudança”
Maurício de Oliveira.

Preguiçoso

O vento sussurrou em meu ouvido...
Falou-me baixinho... Ei você aí!
Passo por aqui de três em três anos e sempre te
vejo, fazendo a mesma coisa... Nada!
Desperdiçando o tempo que a vida te deu...
O tempo pareceu paralisar... Quando pensava o
que vento me disse, então, ele também exclamou...
Ei jovem, velho rapaz! Na hora mais alta do dia
sempre te vejo... E não tenho visto nada de novo
na sua vida.

O que teria que fazer eu? Refletia o que ambos
falaram, quando a terra estremeceu debaixo de
meus... Ela reclamou-me: Estou com enjoo de você
perambular em cima de mim, sem nenhuma
novidade de vida... Quero vomitar-te!
Com medo corri para uma grande árvore, que,
surpresa disse: Saia daqui! Chega de parasitas!
Mas um para eu engolir...

Meu susto foi grande, que pulei sobre uma rocha,
ferindo-me... Reclamava minha má sorte, quando
ela despencou-se comigo sobre o mar... Mas ao
cairmos ela falou: A milhões de anos, faço minha
parte, a chuva, o vento desgasta-me e viro pó,
assim eu vou com eles pra outras instâncias, fazer
minha parte no ciclo do mundo, e você seu
desajeitado tinha que me tirar do lugar!
Então caímos ambos no mar, que quase me
afogou... Uma onda gigantesca me empurrou para

a praia que também disse: Não quero te engolir,
vai me causar má digestão!

Dei de cara com a areia... E com medo da sua
reação, sai em disparada gritando... Meu Deus o
que quer de mim! A chuva se formava... E num
trovão Ele me falou: Você esta vendo! Tudo no
mundo esta em movimento... E você! Cadê você!
Sempre parado!
Esperando cair do céu! Mas vou fazer cair sim!
Um raio ou uma estrela em sua cabeça! Quem
sabe deste jeito você acorda para a vida!
Preguiçoso!

Então gritei desesperado! Não Senhor! Não!
O vento, tempo, terra, árvore, rocha e o mar, são
testemunhas vivas contra você!
Pensa que vai passar impune no tribunal da vida?
Disse-lhe: Não Senhor meu! Dei-me segunda
chance! Por favor!
Dar-te-ei! Vai! Faça a diferença! Resgate o tempo
perdido! E todos nós lhe seremos favoráveis.

Então, caí da cama e acordei de meu pesadelo, A
partir desde instante acordei para a vida e tenho
feito à diferença! Na família, trabalho, escola,
até mesmo na diversão!
Hoje, os que me conhecem falam: Vejam que
mudança! O que será que aconteceu?
Mal sabem eles! Que não existia mais lugar para
mim!
Se você não mudar, pode esperar, este pesadelo
pode acontecer!
Pratique a vontade de mudar, não se conforme
com a situação! Mude, ajude!
Ajudar é uma força, uma força tem poder, poder
de realizar e transformar!

"Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para
os seus caminhos, e sê sábio." Provérbios. 6.6.
Maurício de Oliveira

