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APRESENTAÇÃO

As crônicas que se seguem, são mensagens vindas de um infinito de luz do recanto
espiritual.
Recebi-as intuitivamente do espírito Eduardo, o qual fora em outra época um pastor
evangélico.
Algumas crônicas foram inspiradas durante as minhas meditações e preces diárias,
outras nos encontros semanais do nosso grupo espírita familiar.
Entre uma e outra, há preces como forma de reflexão, as quais poderão ser usadas
em correntes, quando dos dias especiais comemorados entre os cristãos da Terra.
A «CAPA» (não a mesma deste e-book), de minha autoria, foi recebida através de
uma projeção (em 19/04/1989) e sua interpretação é «MONUMENTO DE PEDRAS» onde
espíritos vão em busca de emanação de cura, que também podemos chamar este local de
«LUZ DO INFINITO», título dado a este primeiro livro.
Agradeço o apoio recebido do GEIFRI (Grupo Espírita Irmão Fritz) que me tem servido de
grande firmeza, aumentando a minha fé em Jesus, fazendo com que eu sempre me
prontifique a serviço do amor ao próximo e à natrueza junto dos meus irmãos espirituais.
Obrigado por tudo meu PAI CELESTIAL
A autora
Neide Aprecida Possani de Gaspari

Porto Ferreira, 19 de março de 1990

ENTRE O INÍCIO E O FIM

OBRIGADO SENHOR por estar conosco em todos os instantes de nossas vidas...
OBRIGADO SENHOR por nos manter unidos neste pequeno grupo espiritual...
OBRIGADO SENHOR por guiar nossos passos com a sua LUZ de sabedoria e ter iluminado os nossos
destinos...
OBRIGADO SENHOR pela graça que nos deste e pelo caminho da Terra que escolhemos...
OBRIGADO SENHOR pelas alegrias que recebemos durante este ano que se finda..
.
OBRIGADO SENHOR pelas barreiras que encontramos, mas nos deste força para ultrapassá-las...
OBRIGADO SENHOR pelos amigos espirituais que nos enviaste em todas as reuniões semanais; suas
mensagens e ensinamentos de PAZ e LUZ...
OBRIGADO SENHOR pelas alegrias e tristezas, encontros e desencontros de amigos durante este
ano..
.
OBRIGADO SENHOR pelo canto dos pássaros que pudemos ouvir e suas alegres revoadas que
pudemos observar... nos ter dado os ouvidos para ouvirmos tão belas melodias, quando os mesmos
voltam aos seus lares das árvores que nos rodeiam em todo suave e triste cair da tarde...
OBRIGADO SENHOR por tudo que ainda nos rodeia, pelos rios que correm pela natureza que ainda
existe...
OBRIGADO SENHOR pela paciência e silêncio ao ouvir nossas blasfêmias e revoltas das coisas que
nos afligem...
OBRIGADO SENHOR pelo visível que ainda podemos ver e invisível que somente veremos através da
grande LUZ da sua força e sabedoria...
OBRIGADO SENHOR pela LUZ de que ÉS, iluminando todo UNIVERSO, quando nós, as suas ovelhas
somos caminhantes errantes terrenos...
OBRIGADO SENHOR! OBRIGADO SENHOR!
Porto Ferreira, 27 de novembro de 1988.

NOITE DE ANO NOVO

Estrelas brilham no céu, o infinito maravilhoso e inatingível.
Passos incertos dentro da noite, um caminhar lento e pensativo.
É a HUMANIDADE que caminha nos sonhos perdidos que não se realizaram...
Sonhos que já pertencem ao passado, que se perderam no tempo... no tempo do seu dia a
dia! No caminhar com a luta diária, mas tudo já ficou para trás...
Agora o caminhar incerto e silencioso faz uma pausa e mira o infinito, onde
pontos luminosos brilham com intensa luz!
Neste instante, brota no coração da HUMANIDADE, a esperança e o brilho forte
das estrelas penetra na alma de cada um.
Nunca a certeza de um sol resplandecente e harmonioso, a brilhar nas
primeiras horas do dia que se iniciará.
NOVO ANO, sonhos que se renovam, novas esperanças e planos para o futuro.
Agora passos incertos e silenciosos tornam-se rápidos e ruidosos, sentindo a
força suprema de uma leveza e brandura a envolver-lhe a alma e todo o seu ser. Como se a luz
intensa das estrelas o atingisse e o acariciasse. Os mesmos passos que agora caminham
rápidos, faz nova pausa e olha ao seu redor. E neste instante toma conhecimento da beleza
que o rodeia e a madrugada anunciando o nascer do sol e com ele uma LUZ SUPREMA
iluminando-lhe o caminho de um futuro mais esperançoso. Parece ouvir uma voz que diz: Sigam esta LUZ, nela existe o poder, a sabedoria, a força da verdade e da PAZ!
A HUMANIDADE segue com respeito admirando a LUZ dos primeiros raios de
sol do NOVO ANO, parecendo ouvir ainda a voz que lhe fala e vendo a LUZ que o ilumina:
NOSSO DIVINO MESTRE JESUS!...

Porto Ferreira, 23 de dezembro de 1988

À PROCURA DA FELICIDADE

Cai a tarde suavemente. O velho senta-se à beira da estrada, segurando o cabo da
enxada. Descansa antes do regresso ao lar e pensa: toda sua vida passada, seus cabelos
brancos com o passar do tempo, anos de luta e sofrimento. A lembrança dos filhos, hoje
distantes, buscando novos mares, à procura da felicidade.
E o velho pensa:
- O que será a FELICIDADE de que todos procuram? Onde ela existe realmente?
Do galho de uma árvore, um pássaro canta alegremente e levanta suave voo. O velho
observa o pássaro e o seu olhar perde-se na distância, mas a sua mente vai junto ao mesmo
pássaro. Ele nas alturas voa para o infinito, conhecendo maravilhas sem fronteiras. Sente a
leveza de sobrevoar sem o peso do corpo, está feliz e o cansaço já não existe, as suas
forças se redobram ao sobrevoar junto ao suave pássaro.
Porém, o encanto se desfaz, sente-se na terra novamente e, tudo não passou de um
sonho...
Pega a sua enxada e caminha lentamente pela estrada empoeirada que já recebe as
primeiras sombras da noite. O seu olhar, já não é triste, o seu coração transformou-se em
mais jovem. Agora tem certeza: BREVE VOARÁ COMO A LEVEZA DE UM PÁSSARO E
ULTRAPASSARÁ OS PORTÕES DO INFINITO ONDE MORA A VERDADEIRA FELICIDADE!
Haverá o mesmo pássaro do seu sonho à sua espera... entoará hinos de suprema
beleza, sabedoria e luz!
O velho encontrará o que procura, pois CRISTO existe e está nas pequeninas e belas coisas
da vida e a FELICIDADE junto dele.

Porto Ferreira, 26 de dezembro de 1988.

SOB A LUZ DO LUAR

Sob um sol escaldante da estrada, caminha solitário, o ANDARILHO. Vai sem
pressa, não sabe para onde vai, nem onde irá parar. Parece não sentir o calor do sol em
sua face, tão sofrida pelos maltratos da sua sobrevivência. Caminha anos a fio,
cumprindo provas da sua própria escolha terrena.
Para trás, todo passado, talvez uma grande família e quem sabe, uma vida
venturosa de amor e carinho. Anda muito, cai a noite, o pobre andarilho parece sentir
suas forças fraquejarem, suas pernas doídas e seu corpo cansado. Pára, olha ao seu
redor e vê uma «cava» no barranco à beira da estrada. Entra nesta «cova», senta no chão
duro e apoia a cabeça em uma pedra. Olha para o céu, o infinito maravilhoso e pontilhado
de estrelas e a lua com a sua forte luz; mira com intensidade o luar. Parece que partícula
do mesmo penetra na «cava» onde ele se encontra.
Fica assombrado, a luz da partícula do luar é muito forte. Através desta luz, parece
que vê um caminho lindo, ladeado de flores e de intensa claridade. A luz torna-se muito
mais brilhante. O ANDARILHO parece adentrar-se no caminho iluminado pela
maravilhosa luz.
Anda como se flutuasse, percorrendo toda maravilha jamais vista por ele na terra,
admira e sente-se feliz e forte, percorrendo toda estrada até o fim, onde encontra muitas
nuvens brancas, um céu até então desconhecido e uma relva macia.
Num instante parece ouvir uma voz que lhe diz:
- Esta é a sua futura estrada e encontrará amigos esperando por ti, indicarão para
onde ir, onde deverá parar...
O dia está amanhecendo e o ANDARILHO olha o sol que já começa a surgir,
clareando a «cava» onde ele se contra... Fica confuso, não sabe se foi sonho ou realidade.
Pega as suas coisas... é hora de recomeçar a sua viagem. O que lhe era indiferente
na tarde anterior, parece ter agora um novo sentido. Tem a certeza de que a sua
caminhada futura, será de luz e paz! Um dia encontrará a ESTRELA DO INFINITO e a
MORADA, onde poderá repousar muito tranquilamente.
ONDE EXISTE LUZ, HÁ A ESPERANÇA!

Porto Ferreira, 31 de dezembro de 1988.

LUZ DE ESPERANÇA

Seis horas!
Os sinos da pequena capela bate anunciando o novo dia.
É a aurora despontando no pequeno lugarejo de Tamarati.
O canto dos pássaros anunciam uma manhã linda, um céu de brancas nuvens.
Todos saem para o trabalho e as velhas senhoras dirigem-se à pequena capela para
as suas preces.
No minúsculo lugarejo todos se conhecem e vivem em perfeita harmonia e paz.
De uma pequenina casa abandonada, sai um menino, esfrega os olhos, olha para o
céu. O infinito parece distante e maravilhoso e o garoto faz uma prece:
SENHOR ILUMINE OS MEUS PASSOS.
QUE O MUNDO SEJA MENOS TRISTE.
FAZ-ME ENCONTRAR APENAS POR ALGUNS INSTANTES OS MEUS QUERIDOS
PAIS, PARA QUE EU POSSA SENTIR QUE MESMOS DISTANTES DE MIM, ELES VIVEM.
QUE A VOSSA FORÇA NESTE MOMENTO POSSA SER A FORTALEZA QUE ME
FALTA E EU CONFIAREI SEMPRE EM TI, MEU QUERIDO MESTRE.
ASSIM SEJA!
Agora o menino caminha lentamente, seus olhos tristes, seus ombros caídos,
como se já carregasse o peso de muitos anos.
Todos o conhece e o chama de «O PEQUENO SOLITÁRIO». Vive sozinho com as
suas lembranças, aceita sempre as mãos que lhes são estendidas como auxílio, mas quer
viver sozinho.
Nesta manhã não vai para o trabalho dirige ao lago nas proximidades. Senta-se em
uma pedra e olha para as águas, Observa os peixinhos e pensa
- Como seria bom viver como vocês, uma grande família nas límpidas águas!
Mas a visão das águas vai sumindo. Sobre ela estende-se uma ponte. O menino
olha aquela ponte espantado e com os pés firmes caminha sobre a mesma, atravessando
o pequeno lago. Muito surpreso vê um campo florido à sua frente e uma relva macia; uma
linda moça vem ao seu encontro. Pega a sua mãozinha e lhe diz:
Venha comigo, não tenha medo...

(segue...)

Ele confia e caminham juntos. O caminho torna-se lindo e largo; pássaros jamais
visto por ele cantam nas árvores. Animais pequenos saltam à sua frente. Ele está
maravilhado com o tudo que vê. Finalmente chegam ao final da estrada. A moça indica-lhe
uma casinha branca, muito simples e lhe diz:
- Entre!
O menino obedece. O que ele vê é algo maravilhoso! Um casal estende-lhe os
braços e diz:
- Venha filho querido, JESUS ouviu as suas preces, fique conosco por alguns
instantes, queremos abençoá-lo em nome de DEUS. Permanecem os três abraçados
numa suprema felicidade. A mãe lhe diz:
- Nós moramos aqui, estamos unidos numa prece para que você seja forte e siga
sempre o caminho do bem, jamais te esquecemos, a distância não existe para nós,
viemos para a PÁTRIA ESPIRITUAL, antes de ti, mas estaremos sempre ao seu lado
dando-lhe as forças necessárias para as batalhas da vida terrena.
Neste instante aparece a moça novamente, esta representada ao menino, como
uma «fada» e lhe fala::
- Vamos querido, já estamos na hora.
O menino abraça fortemente os seus pais, sentindo uma forte luz que os ilumina
nesta singela união. Os pais ainda lhe diz:
- Vá filho, estaremos sempre contigo.
A moça toma-lhe a mão e o leva de volta...
O menino olha ao seu redor e se encontra sentado à beira do lago. É noite. O luar
reflete nas águas tornando-as mais claras ainda. O menino olhando para as estrelas diz:
- O horizonte é maravilhoso, mas não tão distante como eu pensava. Agradeço a
Deus:
OBRIGADO SENHOR POR TER ATENDIDO O MEU PEDIDO.
O HORIZONTE NÃO EXISTE SOMENTE NOS MEUS SONHOS, ELE ESTÁ
VERDADEIRAMENTE NO INFINITO, LÁ DISTANTE NUMA ESTRELA MORAM OS MEUS
PAIS.
AGORA TENHO CERTEZA SENHOR, ELES ESPERAM POR MIM.
OS MEUS DIAS NÃO SERÃO MAIS TRISTES, A FELICIDADE EXISTE E A
ESPERANÇA DE UM DIA PARTIR EM VIAGEM AO ENCONTRO DOS MEUS QUERIDOS
PAIS, NA MORADA DO INFINITO...
OBRIGADO SENHOR!
O menino volta para casa, seus passos são firmes e o coração jubiloso de
felicidade. Chega em sua pequena casa, deita na sua humilde cama e adormece feliz.
AMANHÃ SERÁ UM NOVO DIA E COM ELE NOVAS ESPERANÇAS...
Porto Ferreira, 25 de fevereiro de 1989.

UM ROSTO NA MULTIDÃO

Na grande metrópole cai a tarde triste e cinzenta.
Com os seus enormes edifícios que parecem gigantes ameaçadores, olhando do alto
com soberbia, a multidão que passa apressada de regresso ao lar, após um dia árduo de
trabalho.
Em meio a esta multidão, um rosto triste, abatido e cansado está representado por um
rapaz bem jovem, preso ao vício do álcool. Caminha no meio do povo, tropeçando,
cambaleando, mas mantém-se de pé, parece a ele que a multidão o rodeia e transforma-se
em feras com grandes garras tentando feri-lo. O rapaz corre cambaleando, caindo,
levantando e foge para uma rua escura e deserta. O cansaço o abate, as suas pernas
fraquejam e ele tomba no meio da rua.
Um senhor penalizado o ajuda levantar e o carrega para a calçada.
O rapaz encosta-se em um enorme edifício, permanece ali por alguns instantes com
os olhos fixos no «nada»... A mente vazia e o corpo cansado, a cabeça pesada pela
quantidade de álcool ingerido.
De repente olha para o céu. Parece ver uma pequena estrela brilhar mais forte. A luz vai
tornando intensa diante dos seus olhos. Esta ilumina todo o seu ser, tornando
repentinamente lúcido, a bebida sumiu como por encanto.
Levanta-se.Os seus pés tornam-se firmes e o corpo leve e caminha para o seu lar.
Agora sua alma está em paz! Sente que a luz d estrela poderá ajudá-lo. Ali está o poder de
Deus, num infinito de luz maravilhosa.
O jovem pensa:
- Aquele velho que o ajudou, no meio da rua deve ter o poder Divino nas mãos!
Deus não abandona os seus filhos, mesmo embriagados numa grande metrópole. No
cantinho do enorme edifício pode encontrar a LUZ DIVINA e INFINITA DE DEUS.
Sim, DEUS é a verdade num INFINITO DE SABEDORIA!
Porto Ferreira, 12 de junho de 1989.

A UM RECÉM-NASCIDO

SENHOR, abençoe este pequenino ser que recebemos neste dia, como uma luz a
iluminar o nosso lar.
Um pequenino botão no jardim da vida.
Que este pequenino botão possa se transformar em uma linda flor e com o passar
dos anos desabrochando ricamente de reconhecimentos, amor e bondade.
Um jovem saudável, cumpridor de seus deveres...
Que a luz que ilumina o nosso lar no dia de hoje carregamos nos nossos braços
com a fragilidade de uma semente e que no amanhã será a árvore forte e sadia, coberta de
proteção e bênção.
Assim seja!

Porto Ferreira, 18 de junho de 1989.

NA BUSCA DE UM
NOVO HORIZONTE

Como uma nuvem branca no céu azul,
Que passa rápida numa tarde ensolarada,
Assim passaste pela vida terrena.
Companheiro e amigo, alegre na juventude.
Um dia resolveste partir de nossa pequena cidade.
Foste para a cidade grande em busca de novos horizontes, ilusões, sonhos e
fantasias.
Partiste alegre e feliz para a grande selva de pedras em busca de algo que lhe
preencheste a vida.
Rapaz alegre, bonito, olhar meigo e profundo.
Tinha no coração esperança de uma vida melhor.
Os anos se passaram, muitas alegrias, mas solidão e tristeza, talvez lhe tenha sido as
duas companheiras inseparáveis.
Muitas foram as vezes que nos visitaste e o recebíamos com alegria, conversávamos
muito, mas alguma coisa nos dizia que se sentia muito sozinho.
Numa cidade grande, uma verdadeira selva de pedra, edifícios como monstros
devoradores, com as suas garras afiadas, prontos para atacar a qualquer momento.
Caminhava pelas ruas... O que encontrava????... -Rostos desconhecidos, olhares
incertos em busca do nada, apenas o caminhar de todos apressados pelas ruas, mas
ninguém se conhecia, nenhum rosto amigo!... nenhuma mão estendida para apoiá-lo numa
queda de que lhe poderia ser fatal.
Sim amigo, em nossa pequena cidade amigos lhe queriam bem, amavam-o
sinceramente e não o esquecia nunca...
Resolveste partir, levantar voo para o desconhecido, assim bateu as asas e voou
como pássaro feliz na busca do seu ninho. Porém, não encontrou o ninho aquecedor de
amor e paz que esperava... Não foste feliz!
Passaram os anos, vem abater-te terrível doença e nós amigo, quanto oramos para
que fosse amenada a sua chaga de enfermidade. Não mais nos visitou, mas não o
esquecemos. Hoje numa noite terrível e escura de final de inverno, nossos corações
choram.. sentem um imenso frio a congelá-los... Sim amigo a triste notícia!
A nuvem branca que passou rapidamente no céu azul, esconde-se atrás de negras
nuvens e apaga-se para sempre!...
Novamente querido amigo, bate as asas e levanta voo, deixando para sempre o berço
sagrado da Terra.
Hoje não parte para o desconhecido vai rumo à Pátria Espiritual, nossa querida mãe
que o espera de braços abertos.
Hoje voa leve como um pássaro em busca do verdadeiro ninho de amor e paz!
Que Jesus ilumine o seu caminho na vida eterna. Vá querido amigo para a morada do
infinito, onde existe paz, amor e compreensão, onde Jesus espera as pequeninas ovelhas
para o seu rebanho.
(segue...)

Partiste antes de nós, mas um dia estaremos reunidos e juntos cantaremos o hino da
paz, amor e compreensão que não existe ainda na Terra.
Até breve amigo!... Nos nossos corações a saudade e em nossas mentes a sua
lembrança querida.
Sentimo-nos tristes pela lacuna que deixaste, mas sabemos que estás em paz!... Que
a Divina Luz esteja sempre contigo!... Nossos agradecimentos e de todos os amigos que
aqui deixaste, pela amizade sincera e coração bondoso que sempre teve para com todos.
Do pequeno grupo que muito orou por ti e o amou na Terra!

NOTA: Noite de vigília e recomendação espiritual pelo passamento do amigo
AUGUSTO CÉSAR COSTA. Assistência dos irmãos espirituais, junto do espírito de
EDUARDO.

Porto Ferreira,27 de agosto de 1989

NOITE

DE

NATAL

NATAL, luz e alegria
Vitrinas enfeitadas,
Presentes amontoados,
Olhos felizes de crianças,
Corações palpitando de alegria,
Escolha de presentes - a pedido...
Atendimento carinhoso dos pais,
Entrega de presentes aos corações,
Que palpitando de contentamento,
Correm para a rua,
A mostrar aos amiguinhos,
Mas em meio de tudo isso:
Lá vai o menino pobre,
Olhos tristes e cansados,
Caminhar lento e sossegado,
Coração apertado,
Não pelo presente que não ganhou,
Mas pela família que não tem,
Pelos irmãos que não pode abraçar,
Pelo pão e vinho,
Que não pode alimentar,
Noite de Natal... Noite Feliz...
Noite de ilusão e desilusão!
O menino pobre tem em sua alma,
Esperança de um dia,
Talvez muito distante...
Ainda haverá muitos natais para ele,
Olha para o céu e contempla,
As estrelas, suas companheiras e amigas,
E diz:
-FELIZ NATAL a vocês,
Estrelas distantes, amigas e irmãs...
De todas as minhas noites,
Até amanhã estrelas,
Tenham todas um FELIZ NATAL!
Porto Ferreira, 20 de novembro de 1989.

A
NOITE DO MILAGRE

O silêncio da madrugada é quebrado por passos apressados pelas ruas de chão
batido e rachado pelo forte sol que banha o pequeno lugarejo.
Uma mulher caminha angustiada, chora, ninguém a ouve e não a vê, ninguém atende
ao seu apelo. Traz calado ao seu peito, o pequenino ser, seu filho querido, preso por chaga de
enfermidade desconhecida.
A mãe se desespera, bate em algumas portas, mas ninguém a atende e não a ouve.
Continua a caminhar... A angustia banha-lhe a alma. A tristeza e a solidão da
madrugada tomam conta do seu ser.
Cansada e abatida chega a um Centro de Saúde do pequeno lugar, bate desesperada à
porta, mas não é atendida. Chora e pede a JESUS clemência para o seu filhinho, ora com
fervor e fecha os olhos, pensa em tudo acabado, somente a Luz do Infinito e o poder supremo
poderão ajudá-la... Faz uma prece abrindo os olhos, vê diante de si, como a uma miragem,
uma luz que aos poucos transforma-se numa figura de mulher.
A miragem desta luz transformada numa mulher diz:
- Filha, não se desespere, a chama de luz do Divino Mestre é infinita e cura todas as
chagas da nossa alma. Deixe-me ajudá-la! Feche os seus olhos e procure dormir junto do seu
filho enfermo.
Mãe e filho adormecem emanados em uma grande paz. A pobre mãe sonha que seu
filho é levado para uma sala escura. Vê muitos médicos e enfermeiros ao lado da criança, os
quais parecem estar sendo dirigidos pela mesma mulher da miragem.
Após horas que lhe pareciam séculos trouxeram-lhe o filho de volta, entregando-o em
seus braços. Neste instante a pobre mãe abre os olhos e percebe que o filho chora, ninandoo. Por uns instantes percebe que ele tem fome. A mãe chora junto do filho. Pega o leite da
pobre mochila que carrega e alimenta o filho.
A madrugada se foi, o sol já desaponta preguiçosamente. Este dia parece que não será
tão abrasador, mas a mãe sente que os raios deste sol, aquece o pequenino corpo de seu
filho. Levanta-se e caminha de volta ao lar.
Já não se sente cansada, nem triste, agora tem uma esperança. O seu filho vive e
dentro dos mistérios da noite foi atendida, não sabe como. Certifica que o AMOR DE CRISTO
É INFINITO atende a todos os aflitos e desesperados.
Nas sombra sagradas da noite recebeu uma graça como um verdadeiro milagre de
vida.
Jamais esquecerá esta noite do MILAGRE DIVINO!
Porto Ferreira,05 de fevereiro de 1990.

ORAÇÃO
DE

PAZ
SENHOR traga-nos a verdade,
A sabedoria e a PAZ
Traga a luz para guiar os nossos passos,
Caminhe ao nosso lado.
SENHOR traga-nos a riqueza dos astros que brilham,
No azul do infinito,
Para que nossos corações,
Não se percam nas trevas do egoísmo,
E da maldade.
SENHOR, seja a fortaleza,
Que necessitamos,
Para o cumprimento das nossas dívidas,
E missão terrena.
Por isso SENHOR,
Esteja sempre ao nosso lado,
Sendo a centelha divina,
Que iluminará os nossos horizontes.
ASSIM SEJA

Porto Ferreira,12 de fevereiro de 1990.

0
MILAGRE
DO VENTO

Relâmpagos e trovões invadem a terra nesta tarde.
O sol que brilhava até então fora apagado por nuvens escuras e pesadas.
Parece que vai desabar um temporal, pensa o lavrador que às pressas dirigi-se
para o lar.
Caminha apressado cabisbaixo. Sabe que a sua lavoura sofrerá grande perda.
Chega em sua casa e começa a orar pedindo a DEUS que proteja a sua
plantação.
Mas o temporal continua, uma chuva forte cai sem parar; um vento forte e
ruidoso fosse igualado a um lobo ferido uivando com muita intensidade. Parece um monstro
derrubando tudo que encontra pela frente, mirando tudo como uma fera em busca de sua
presa.
Com o passar das horas, a noite já vai bem alta e a chuva abranda, o temporal
passa.
O lavrador continua a orar, pedindo com fé a salvação do seu plantio, que será o
seu pão do dia a dia.
O novo dia desponta e o sol luminoso aparece. Após tanta fúria, o vento retorna
ao seu recanto, ao aconchego da natureza e dorme o seu sono profundo, quando fora
despertado pelos relâmpagos e fortes trovões que o fizera anteriormente sair raivoso e
destruidor... Agora junto ao sossego das matas a Mãe Natureza o fez adormecer.
O bom lavrador volta à sua roça e com grande espanto vê as suas plantas, mal
despontadas da terra e que sobretudo pareciam sorrir. Ainda tem nas suas pequeninas
folhas gotas d’água da chuva, comparadas com lágrimas de alegria. Sofriam com calor do
sol da tarde anterior e a chuva veio refrescar e banhar os seus corpos vegetais; a mesma
chuva servia de consolo, de sobrevivência para as suas plantas.
O lavrador emocionado ajoelha, ergue os olhos para o céu e diz:
- Obrigado LUZ DIVINA DO MESTRE que protegeu minha plantação.
- Obrigado chuva que veio abrandar o calor do vegetal.
- Obrigado vento sagrado que vai e volta, levando a sementeira aos lugares
mais distantes da terra, não ferindo as minhas plantações.
Onde há fé sempre existirá o INFINITO, nele o SUPREMO DO ARQUITETO!
Porto Ferreira, 12 de março de 1990.

