7 - O Jardim Encantado

***
Certa vez...
...no Jardim Encantado....estava pra acontecer uma grande
festa....onde todos
felizes receberiam o Arco-Iris da Alegria.
Quando ele aparecia, a floresta se enfeitava de belas cores e
todos os amiguinhos se encontravam, se abraçavam...
... a festa estava organizada.
Era uma imensa festa de amor.
Os corações estavam cheios de alegria e as flores coloridas da
paciência, da obediência, da ternura enfeitavam tudo ao redor.
Mas houve um dia em que todos ficaram tristes e nem sabiam
porque. Ficaram pensando, pensando e descobriram que estavam
tristes porque sentiam falta da do brilho da Pequena Estrela da
Paz.
Esperaram, esperaram e resolveram todos irem em busca da
PAZ!
Logo mais iria escurecer e sem o brilho e a Luz da Pequena
Estrela da PAZ não haveria alegria total, a mesma festa.
Eis que rapidamente, o Galo Cantor se prontificou a guiar todos
pelos caminhos, onde se chegaria até a Estrela da PAZ. Ia ele à
frente de todos, .. saltitante.... e feliz!
A coruja Tiana que era muito organizada, pediu que todos
ficassem unidos e caminhassem em fila, cantando baixinho, uma
suave melodia, seguindo o o Galo Cantor
Cantavam assim...
“Somos amigos inseparáveis
Caminhamos lado a lado, sem correrias

Nós nos ajudamos, uns aos outros,
Seja de noite, seja de dia...
Temos a certeza e compreensão,
Que sem a Paz... nao há união....”
Quem iniciou a canção da Paz, foi o Galo Cantor seguido da
Gralha Azul.
E um a um, todos foram colocando a sua voz e num dado
momento, um coro maravilhoso tomava carona no vento e
percorria os ares do Jardim Encantado, chegando até os ouvidos
da Paz!
Como estavam organizados e unidos, fácil foi encontrarem o
recanto onde morava a querida Pequena Estrela da Paz!
Tiana, a coruja, muito rapidamente saudou a Paz, disse-lhe da
falta que a presença dela estava fazendo a todos aqueles corações
amigos que ali se encontravam.
Porque voce não veio à nossa festa, perguntou a Gralha Azul?
Me desculpem, amiguinhos! Respondeu a Paz. Estava eu
muito ocupada buscando colocar amor e paz nas mentes e nos
corações de nossos irmãos que se encontram em guerras.
Sem que eles permitam que o amor os envolva, nada se
pode conseguir e isso me deixou tão triste.
Mas voces são a minha alegria! Sinto que nos seus
corações o amor fez eterna morada! Sei que posso contar com a
ajuda de voces!
Oh! Oh! Oh! ...Exclamaram todos. !!!
Muito obrigada querida Pequena Estrela da PAZ.
Ela em seguida continuou falando:
- Tenho um pedido a fazer a todos! Posso?
Pode falar... pode falar... - responderam todos os presentes.
Eles que tinham caminhado em silêncio, cantando pelo do Jardim
Encantado, na busca da Paz! E a encontrando, estavam felizes!

Disse a Paz: Eu sou uma feliz Estrela da Paz e com a colaboração
de voces todos, de voce tambem amiguinho leitor, vamos ajudar
ao mundo a viver em paz.!
Olá queridos amiguinhos e amiguinhas!
Querem saber como voces podem me ajudar a espalhar a
semente do Paz?
Sorrir sempre, pensar o bem de todas as pessoas, dos
amiguinhos, desculpar o irmãozinho, ajudar a mamãe, obedecer o
papai, fazer as lições da escola para que a professora não fique
triste e voce possa aprender muito.
Outra coisa importante para se espalhar a paz e tê-la dentro de
casa, é não deixar os brinquedos jogados no chão do quartinho,
no chão da sala.
Quantas coisas podemos fazer para viver em paz e fazer a paz
ficar perto de nós.
Queridos amiguinhos! Converse com a mamãe e o papai sobre a
importância da Paz!
E não deixem de oferecer a paz a eles tambem. Podem fazer
assim:
* Ir para a cama cedo, para deixar o papai e a mamãe
descansarem após o longo dia de trabalho.
* Falar sempre a verdade, não fazer mexericos, não dizer
mentiras... todas essas coisas negativas fazem a Paz ir embora e
a tristeza e desunião tomam conta.
Porisso, vamos buscar sempre ter muito amor no coração, e
agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, que juntos,
formamos o Grande Reino da Alegria, onde Deus é o nosso
soberano Pai Criador.
Não se esqueçam, amiguinhos.
Virei visitá-los sempre que voces tenham amor no coração.

E então, sempre estaremos juntos na Festa de Amor e Paz!...
Fim
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