
Pedro e a 
panela de pressão

A família Silva e Silva era muito unida e os 
pais tentavam passar para seus �lhos 
valores que aprenderam com seus 
próprios pais.
O �lho maior, Pedro, não seguia os 
conselhos dos pais, achava toda aquela 
conversa muito chata, pois para ele o mais 
importante era ser forte e até arrumou 
confusão com um garoto da escola.
Nessa confusão na escola, a professora 
pediu para os pais irem até lá, porque ele 
havia se machucado nessa briga, 
quebrado o dente e batido a cabeça. Os 
pais levaram Pedro para o hospital e ele 

precisou �car em observação e fazer uma 
dieta especial, comendo muitas frutas e 
verduras bem lavadas, e bebendo leite, 
muito leite.
No período em que ele �cou internado, 
uma voluntária da Viva e Deixe Viver foi 
fazer contação de histórias no hospital e 
viu Pedro triste, com a cabeça baixa, e 
perguntou o que tinha acontecido.
E ele, com muita vergonha, disse que 
quebrou o dente numa briga na escola. A 
contadora falou com Pedro e fez ele se 
lembrar das coisas boas que ele fazia com 
sua família.
Lembrou-se do seu cachorro, do passeio 
no parque com sua família, entre tantas 
outras coisas legais que eles tinham feito 
juntos, o que deixou Pedro muito feliz. 
Ele recebeu alta e foram comemorar num 
restaurante. Lá, quando todos estavam 
tranquilos esperando seu pedido, ouviram 
um barulho enorme vindo da cozinha. 
Houve correria e gritos, mas Pedro, 
corajoso como era, foi à cozinha do 
restaurante ver o que tinha acontecido.
Chegando lá ele percebeu que uma 
panela de pressão havia explodido e, 
apesar de ninguém ter se machucado, 
tudo estava bagunçado e sujo. Depois do 
susto, Pedro com sua família se ofereceram 
para ajudar na limpeza e organização do 
restaurante.

Os pais, vendo a transformação do �lho, 
resolveram presenteá-lo com um anel, que 
eles disseram para Pedro ser um anel “do 
poder”, pois sabiam que o poder e a 
bondade estavam dentro de Pedro, e que 
este anel sempre o lembraria de quem ele 
verdadeiramente era.
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