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PREGOS NA CERCA

Havia um menino que tinha um temperamento difícil. Seu pai deu-lhe um saco de prego se disse-lhe
que, cada vez que perdesse a paciência, pregasse um prego na cerca dos fundos de sua casa.

No primeiro  dia  o  menino  pregou 37 pregos  na  cerca.  Então  foi  diminuindo  gradualmente.  Ele
descobriu que era mais fácil conter seu temperamento do que bater pregos na cerca. Finalmente chegou o dia
em que o menino não perdeu mais a paciência.

Ele contou ao seu pai, que sugeriu que agora o menino tirasse um prego da cerca para cada dia que
ele conseguisse conter seu temperamento. Os dias foram passando e o menino pode, finalmente, contar ao seu
pai que não havia mais pregos na cerca.

O pai pegou o filho pela mão, levou-o até a cerca e disse:
__ Você fez bem, meu filho, mas veja os buracos na cerca. A cerca nunca mais será a mesma.
Quando você fala coisas com ódio, elas deixam cicatrizes como estas. Você pode enfiar uma faca em

um homem e tirá-la. Não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará lá. Uma ferida
verbal é tão ruim quanto física.

Amigos são jóias raras, afinal eles nos fazem sorrir e nos encorajam a seguir em frente. Eles nos dão
ouvidos, nos consolam e sempre estão dispostos a abrir o coração para nós. Mostre aos seus amigos o quanto
você se importa. 

1) Com base na história Pregos  na Cerca, reflita sobre as seguintes indagações:

a)  Que marcas você tem deixado por onde tem passado?
b)  Como  podemos deixar cicatrizes feias no coração das pessoas?
c)  Como podemos deixar marcas boas nos corações das pessoas?
d) Qual foi a sugestão que o pai propôs ao filho para ele  aprender lidar com seu temperamento

difícil?
e) Você acha que a  proposta do pai ajudou o menino a mudar de caráter? Por quê? 

2) Levar aos alunos a conscientização   que o maior pecado é contra o Transcendente e seu próximo.
(contra o ser humano)


