
A HONESTIDADE

Joanina é uma joaninha muito esperta 

que mora num belo e florido jardim.

Todos os dias ela vive uma nova aventura e 

por ser muito observadora, 

sempre aprende algo, que com muito amor,

 insiste em compartilhar 

com todos os amiguinhos.

  

Leonardo Scarulis



Olá amiguinhos!

Eu me chamo Joanina 

e sou uma contadora de histórias.

Como moro num lindo jardim  

e vejo coisas bem interessantes 

sempre aprendo algo novo. 

Hoje, vou compartilhar com vocês.

O outono é conhecido por ser a estação em que as folhas caem, amiguinhos.

Apesar de no jardim onde moro as estações não serem tão

definidas assim, por aqui, no outono as folhas também caem . 

Todas começam a ficar avermelhadas...

...espere um instante! Quem vem lá???

É Ofélia, a mosca, e vem toda apressada. 
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O mais estranho,

é que Ofélia

 parece se esconder do pessoal.

Mas qual seria o motivo

dela estar carregando

uma lata com tinta verde?  

 

Aquele era um momento de 

descontração, onde todos 

conversavam e sorriam bastante.

Por que passar por alí se 

escondendo de todos? 
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Dizer que fiquei com a pulga atrás da orelha é até engraçado,

primeiro que não tenho orelhas e depois, uma pulga seria

muito grande para ficar atrás da minha, se eu a tivesse.

 

Fiquei realmente curiosa... e hoje, 

resolvi verificar onde Ofélia 

estava indo trabalhar de pintora.
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Ar irmãs abelhas juntamente com Ritinha, a formiguinha, 

já estavam prontas para espelharem a notícia...

pois tudo já estava verde de novo.

OLHEM MENINAS,
COMO TUDO

 JÁ ESTÁ FICANDO
VERDINHO!!!

É MESMO!
QUE LINDO!

MENINAS, ISTO É TINTA!!!
ALGUÉM QUER

ENGANAR A GENTE!

EBAAA!
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Mesmo eu que vi Ofélia, a mosca, pintando tudo de verde

ainda não entendo o seu motivo. 
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E mais uma vez, é Rodolfo, o gafanhoto, quem descobre 

algo estranho nessa história.

Todos ficaram muito furiosos e sem saber o real motivo que levou alguém

a querer enganá-los.

 

,
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FUI EU!!!



DESCULPEM MEUS
AMIGOS!

EU TENTAREI EXPLICAR
O MOTIVO

DE TER SIDO
DESONESTA COM

TODOS VOCÊS!  
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Amiguinhos, e não é que a coisa fica pior ainda!

A explicação que a mosquinha deu, revelou que além

de ser desonesta ela também é egoísta.
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Não importa o que aconteça,

contar uma mentira e tentar enganar alguém,

é sempre a pior coisa que podemos fazer.

Se Ofélia tivesse sido honesta e contado a

verdade aos amigos do jardim, ela não

teria precisado fazer tanta coisa errada.

      

 

Ofélia havia achado uma única folha verde em todo o jardim 

e querendo assegurar que essa seria a folha perfeita para

depositar seus ovos, passou a pintar as outras para que 

ninguém soubesse qual era a folha que mais demoraria a cair.
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Na maioria das vezes uma mentira nunca vem sozinha,

ela está sempre acompanhada de outra e mais outra.

Ser honesto às vezes é bem difícil, pois existem muitas 

situações que nos levam a pensar que uma mentirinha,

uma daquelas bem pequeninas, não irá prejudicar ninguém.

O problema é que a HONESTIDADE não se mede por tamanho. 

Ou somos honestos ou desonestos, e quando não somos honestos

perdemos uma outra coisa muito importante...  

     

 

 

... que é o RESPEITO.

Principalmente daqueles que confiavam na gente.

Amiguinhos, existe uma ligação entre todas as coisas que são positivas, 

e, é por isso que a honestidade é tão importante, ela é a base de tudo.  
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PERDÃO,
MEUS AMIGOS!

FIM
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