Casa Templária, 2 de fevereiro de 2012

ESPERANÇA
Bom dia, queridas sementes:
Tenham um Feliz Ano Novo e o ano todo será feliz. Vou lhes ensinar mais uma daquelas lendas ou histórias que são tão lindas!

Vocês sabem que estou rodeada de montanhas, de animais e ovelhas; e hoje é de ovelhas que vou falar.
Era uma vez um pastor e esse pastor soltava todos os dias o seu rebanho para pastar. Uma noite, duas ovelhinhas tiveram filhotinhos. Cada uma teve dois cordeirinhos. As
mães estavam muito felizes porque, depois de terem carregado dentro delas aquele amor tão
infinito que é o amor maternal, finalmente tinham tido seus carneirinhos. Todos os dias
pela manhã, o pastor soltava seu rebanho e elas também, pois tinham que comer para se
recuperarem do esforço que tinham feito e do cansaço. Naquele dia, ele as soltou e elas
foram pastar. O lugar era maravilhoso, havia um rio, que elas atravessavam todos os dias
porque, do outro lado, o capim era mais bonito e mais abundante. Quando chegaram do
outro lado, começaram a pastar muito felizes e contentes, saltitando de alegria, mas, de
repente, desabou uma tempestade e o rio começou a subir, a subir mais e mais. Quando a
chuva parou, o nível do rio estava muito alto. As mães se olharam, e uma delas disse: “Tenho que ir porque se o rio subir ainda mais não vou conseguir passar, e meus carneirinhos
vão ficar sem mamar. O que vão fazer se não lhes derem de comer?” Sua amiga ovelha lhe
disse tranquila: “Não se preocupe, fique calma, tenha paciência que nós vamos conseguir
passar.” “Não, não, não, não posso fazer isso, tenho que ir, não posso deixar meus carneirinhos sozinhos.” “Não, não, não. Espere” - insistiu a amiga. Mas a ovelha que estava bem
inquieta e muito angustiada foi embora e começou a atravessar o rio. Depois de ter atravessado um metro, começou a andar dois metros,
se deu conta de que o rio estava baixando rápido demais. A correnteza estava muito forte e a
ovelha foi levada por ela. A outra ovelha olhou
e continuou comendo. Comeu, comeu tranquila
e quando já estava bem alimentada, olhou novamente o rio e viu que o nível tinha baixado, a

correnteza tinha acalmado e percebeu que poderia finalmente atravessá-lo.
O pastor, que estava sempre de olho em suas ovelhas, no momento certo, chamou-as com um assobio
e elas já sabiam que tinham que voltar. E, como todo
bom pastor, pegou uma corda, amarrou na ovelha que
restou - que recém tinha tido seus carneirinhos - e a
conduziu com a corda para que não se perdesse, para
que não sofresse e não se afogasse. E quando chegou
do outro lado desatou a corda, e a ovelha pode finalmente voltar para seus carneirinhos. Que tristeza a ovelha sentiu quando se perguntou: “O que vou dizer àqueles carneirinhos que ficaram órfãos? Que, devido à
impaciência, por não ter confiança em si mesma e não acreditar em nosso bom pastor, a
mãe deles foi levada pelo rio?” Cheia de piedade, compaixão e amor, aquela ovelha se aproximou deles e os amamentou também.
Hoje aqueles carneirinhos são ovelhas adultas e sabem muito bem que, ao mamar o
leite daquela ovelha que praticava a paciência, haviam compreendido que de nada adianta
se jogar no rio se não se sabe nadar. Primeiro é preciso acreditar em si mesmo; segundo,
ter confiança em si mesmo; e, terceiro, praticar a paciência. E, assim, foram muito felizes.
Meus queridos cordeirinhos, se vocês praticarem a paciência - que é a mãe da Fé terão Fé. E se tiverem Fé, nada lhes acontecerá. Ter Fé é crer em Deus, e Deus é todo poderoso, seja lá qual for o nome que vocês dão a Deus. Esta é a força, esta força é a que os
leva a vencer problemas, obstáculos e dúvidas.
Desde a manhã até a noite, a Servidora acredita em Deus, pois não permite dúvida
nem dá espaço a qualquer coisa que lhe possa impedir de ter esperança. A esperança é o
porvir, a esperança é o futuro, a esperança é o que não conhecemos, mas que acreditamos
que se realizará.
Animem-se, queridas sementes! Cultivem a Fé. Estamos no Ano do Progresso, do
Otimismo e da Harmonia. Nunca percam a Esperança!!!

Com todo o meu amor!

La Jardinera

