
Burrico

Era uma vez um pequeno burro 
chamado Burrico, que morava 
num bonito estábulo numa grande 

fazenda. Era um burrinho feliz e os 
outros animais gostavam dele. Ele 
agradecia frequentemente a Jesus por 
todas as coisas com que o abençoara.

Burrico estava agradecido por ter um 
bom estábulo para dormir e se abrigar da 
chuva, pais amorosos que cuidavam dele 
e se esforçavam constantemente para lhe 
mostrar o quanto o amavam, por todos 
os animais seus amigos e por Sara, a filha 
do fazendeiro que brincava com ele e às 
vezes até esfregava seu lombo.

 Esta noite, Burrico estava 
especialmente feliz, porque estava na 
expectativa de ir ao grande milharal que 
ficava perto da fazenda no dia seguinte.



Contudo, na manhã 
seguinte, Burrico 
acordou com o som de 
trovões e chuva caindo 
forte no telhado do 
estábulo. 

 Ah não! Está 

chovendo! Pensou 
Burrico consigo mesmo. 
Por que é que tinha que 
chover justo hoje? Ia ser 
um dia tão legal, mas 
agora tenho que ficar no 
estábulo! …

 Então Burrico 
lembrou-se do conselho 
do pai para quando as 
coisas não corressem do 
jeito que ele gostaria: 

—Quando sentir 
vontade de ficar 

aborrecido por 
as coisas não 
acontecerem do 
jeito que você 
gostaria, peça a 
Jesus para ajudá-
lo a ver a situação 
de forma positiva. 
Jesus fica triste 
quando nos 
queixamos e nos 
esquecemos das 
nossas bênçãos. 
Se O louvar por 
todas as coisas 
boas, Jesus vai 
abençoá-lo e 
o ajudará a se 
sentir feliz por 
dentro. 

Burrico 
decidiu pedir 
a Jesus para 
ajudá-lo a estar 
agradecido e 
louvar.



—Querido Jesus — orou Burrico — por 
favor, me ajude a ver o lado bom desta 
situação, apesar de não poder ir lá para 
fora nem brincar no campo. Obrigado por 
esta chuva que fará as safras crescerem 
mais, e isso deixará o fazendeiro Joel muito 
feliz. Obrigado também porque os patos 
vão ter muita água no lago depois da 
chuva, e obrigado por eu ficar no estábulo 
e poder brincar com os outros animais 
aqui.

 Enquanto Burrico passeava pelo 
estábulo, os porquinhos Flávio e Beto 
foram até ele. 

 —Burrico, você quer brincar com 
a gente? — Os porquinhos estavam 
organizando um pique esconde no 
estábulo, com o potro Arnoldo e as 
cordeirinhas Henriqueta e Mila. —É claro 
que sim! — respondeu Burrico. 

Depois de brincarem por umas duas 
horas, Sara chegou ao estábulo. Ela entrou 
na brincadeira e todos se divertiram 
ainda mais. Depois comeram umas maçãs 
deliciosas que Sara havia levado.
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 Pouco depois o pai 
de Burrico aproximou-
se de onde eles estavam 
brincando e disse:
 —Quer saber uma 
coisa Burrico? Parou 
de chover e o sol está 
brilhando. O fazendeiro 
Joel veio nos buscar. No 
final das contas, estamos 
indo ao milharal.
 — Viva! — 
exclamou Burrico. — Eu 
sabia que Jesus ficaria 
feliz se eu O louvasse. 
E Ele também me 
abençoou! Não só vou 
ao milharal, mas também 
me diverti bastante 
brincando aqui com os 
outros animais e a Sara. 
Obrigado Jesus! Você é o 
melhor!

 
Moral: Quando estiver desencorajado, se pedir para Eu animá-lo, posso 
fazê-lo sentir-se melhor. Mesmo que as coisas não sejam exatamente do 
jeito que você queria, Eu o ajudarei a sorrir e se divertir.—Jesus

Versículo para memorizar
Bendirei o Senhor o tempo todo. (Salmo 34:1 NVI)


