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Uma Luz no fim do túnel
Sophia é uma menina alegre, inteligente e corajosa e amiga. Ela mora com seus pais,
Pedro e Regina, e suas irmãs Catarina e Diana, em uma pequena cidade chamada Paraíso,
um ótimo lugar para se morar, onde não há desemprego e pobreza, pois, todos se ajudam.
Cesta tarde, Sophia estava passeando pela praça e avistou um senhor maltrapilho, com
aparência triste, sem esperança nos olhos... Ela sabia que não devia falar com estranhos,
pois seus pais sempre a orientaram. Mas, com seu jeito amoroso e solidário se aproximou e
perguntou seu nome. Jessé, era seu nome, sentiu o olhar amigo de Sophia e confessou que
tinha vindo de bem longe, sem família, pois perdera uma pessoa especial, passou a andar
pelo mundo, em busca de algo para a sua vida. Sophia chorou com a história de Jessé
correu em busca de alimento para o novo amigo. Quando contou para sua mãe que
precisava de alimento, esta ficou muito preocupada, pois, quem seria este homem?
Regina pediu para a filha esperar e telefonou para o escritor da cidade, Júnior, aquele
que tudo vê e tudo sabe. Júnior, com sua mente fértil, disse se tratar de um forasteiro em
busca de riquezas ou até mesmo um ladrão. Sophia não acreditou nessas teorias, porque
viu nos olhos daquele homem tristeza e sinceridade. Pegou dois pacotes de biscoitos e um
litro de leite e saiu correndo pela porta da frente.
Ao perceber a fuga da filha, a mãe convocou Júnior e vizinhos para procura-la. Ao
chegarem à praça, viram o homem comendo desesperadamente, enquanto Sophia o
observava. Começaram a investiga-lo. Sophia interferiu e pediu que ouvissem sua história.
Quando ele terminou de falar, todos com olhos lacrimejando começaram a dar sugestões
para acolher o mais novo morador: um lugar para morar, móveis, etc... O pai de Sophia
chegou e ofereceu-lhe um emprego em sua marcenaria. Assim, Jessé foi “adotado” por
uma cidade inteira, a “Família Paraíso” e, graças a Sophia, recuperou a esperança e a
vontade de viver que havia perdido.

