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Benny o morcego assustado 
Era uma vez, em uma floresta escura e assustadora, um 
pequeno morcego chamado Benny. Benny era diferente 
de todos os outros morcegos da floresta porque tinha 
medo do escuro. Ele morava em uma caverna e todas as 
noites, quando o sol se punha, ele se encolhia em um 
canto, com muito medo de voar e explorar. Ele sentiu 
vergonha de seu medo e sabia que isso o impedia de 
experimentar tudo o que o mundo tinha a oferecer.

O medo do escuro de Benny começou quando ele era 
apenas um bebê morcego. Sua mãe sempre lhe contou 

histórias assustadoras sobre 
as sombras da floresta e 
como eles podiam comer 
morcegos. Benny acreditou 
nela e desde então sempre 
evitou voar à noite.

Os outros morcegos na 
floresta provocavam Benny e 
o chamavam de "morcego 
medroso", o que o fazia se 
sentir ainda pior.


Um dia, Benny decidiu que já estava farto de sentir 
medo e vergonha, então partiu para vencer seu medo. 
Ele reuniu toda a sua coragem e voou para a floresta à 
noite.




Para sua surpresa, a floresta não era tão assustadora 
quanto ele pensava. Na verdade, era muito bonito. Ele 
passou voando por vaga-lumes brilhantes e estrelas 
cintilantes. Ele perseguiu mariposas. Enquanto voava pelo 
ar, Benny sentiu uma onda de euforia. A brisa fresca da 
noite em seu rosto era como nada que ele já havia 
experimentado antes. Ele voou sobre árvores e riachos, 
através de campos e vales, e até mesmo passou por uma 
família de corujas que estava caçando para o jantar.

Benny logo percebeu que as sombras que ele temia não 
passavam de sua própria imaginação. Ele estava deixando 
as histórias assustadoras de sua mãe controlarem sua 
vida por muito tempo. Benny agora sabia que não havia 
nada a temer no escuro. A floresta à noite era tão 
bonita quanto durante o dia e ele sentiu como se 
estivesse realmente experimentando isso pela primeira 
vez. Ele estava cheio de uma sensação de liberdade e 
liberação que nunca havia experimentado antes.

Ao voltar para sua caverna, Benny sentiu orgulho e 
realização. Ele enfrentou seu medo e o venceu, e sabia 
que não havia nada que não pudesse fazer se ele se 
dedicasse a isso. Daquele dia em diante, Benny voaria 
para a floresta todas as noites, explorando e 
descobrindo coisas novas com um novo senso de 
confiança e coragem.

Os outros morcegos ficaram surpresos com o quão 
corajoso ele era e pararam de provocá-lo. Benny ficou 
conhecido como "Benny, o Corajoso" e era respeitado e 
admirado por todos os morcegos da floresta.



