Grande Coincidência
— Oba, mamãe! Vamos viajar! Férias! Vamos logo! Rápido, não falta nada, mamãe? Onde está a mala vermelha?
Que alegria! Que festa! E chegou o dia. Que emoção!
Figura 1 - Era uma bela viagem de navio! O mar estava tranquilo como um espelho. O sol brilhando e o cheirinho delicioso do mar dava aos
passageiros uma sensação de paz e de conforto. Quanta gente ficava olhando o navio cortar as águas, fazendo aquela espuma branca, branquinha!
Que silêncio! Como é bom viajar de navio! Mas, ao entardecer, as pessoas já estavam cansadas, e muitas foram deitar-se um pouco. Outras pegaram
livros para ler; mamães com filhinhos colocavam cobertas nas pernas deles e folheavam livros de histórias, esperando a noite chegar. As mamães,
agora, não tinham muito o que fazer, a não ser divertirem-se conversando com as crianças. Que gostoso! Como é bom cuidar dos filhos, não? E a lua
surgiu. Que lindo! O mar e a lua pareciam um quadro!
— Jantar! Jantar!
Era a hora divertida! Quanta coisa boa e quanta comida diferente! E era nesta hora que as pessoas se conheciam, ainda mais que o navio não era
grande, aliás, era bem pequeno, mas tão caprichado, tão limpo, arrumado, pintado, tudo bonito. Dava gosto de viajar assim. Mas a noite chegou
escura, muito escura! Ora, por que tão escura? Mas a lua não estava tão linda? É que enquanto o navio deslizava, as nuvens foram surgindo, nuvens
escuras, feias, e o belo luar desapareceu.
— É melhor irmos dormir — falaram as mamães.
— Ah! mamãe. Vamos ficar só mais um pouquinho aqui fora! Logo agora que estamos conhecendo estes amiguinhos precisamos dormir?
E as mamães se olharam sorrindo, e deixaram as crianças por mais uma hora, mas depois todas foram dormir. Tudo ficou quietinh o.
De repente, uma chuva forte começou a cair. E foi aumentando, aumentando, e transformou-se numa tempestade. Numa terrível tempestade. O
vento agitava as ondas que se elevavam a grande altura, e o navio, que era pequeno, começou a balançar de um lado para outro, e a tempestade não
diminuía, antes, só aumentava. O navio estava ficando sem controle. O pessoal que estava dormindo acordou. Os marinheiros começaram a correr de
um lado para o outro tomando providências. Os passageiros, a estas alturas, estavam com medo e com enjoo. O navio balançava muito, e as crianças
começaram a vomitar. Que pena! Tudo estava tão bom e tão tranquilo antes, e agora...
— Mamãe, o que está acontecendo?
— Tempestade, filhinhos.
Tempestade em casa é uma coisa, mas tempestade no mar é bem diferente. As mães que sabiam orar, que criam em Deus, começaram a clamar.
Uma delas tinha quatro filhinhos que estavam chorando. E a mamãe falou:
— Agora não é hora de chorar. Agora é hora de vocês mostrarem como são valentes. Se esta tempestade não diminuir, o nosso navio pode afundar.
— Não mamãe, eu tenho medo!
— Filhinhos, há momentos que temos de ser corajosos e muito corajosos. Assim tudo será mais fácil. Mamãe vai orar com vocês e Jesus vai nos
proteger e tirar o medo de todos.

E mamãe orou e pediu que Jesus a guardasse e aos seus filhinhos também. E que guardasse a cada um que estava no navio.
Depois ela falou:
— Agora mamãe vai colocar estas boias em vocês, assim será fácil ficarem em cima d’água. Procurem ficar perto de gente. Pronto! Se o navio afundar, os
marinheiros vão buscar vocês. Tenham coragem e fiquem orando.
Figura 2 - Mal a mamãe acabou de falar, o navio descontrolado, debaixo de raios e trovões, bateu numa enorme rocha e começou a afundar rapidamente. A noite
era horrível, mas o navio, durante a tempestade tinha sido levado para um lugar não muito longe de uma praia.
Esta mamãe tentou pegar os seus filhinhos e conservá-los perto dela. A mamãe estava acostumada com o mar e conseguiu ainda ficar perto das crianças, sem ter
muita certeza se eram as dela ou não, por causa da escuridão.
Mas neste instante, as luzes da praia distante se acenderam. Todas as casas, todas as luzes da cidade, todos os faroletes e lanternas estavam acesos.
Com a praia iluminada, os que estavam na água viam de longe aquelas luzinhas, e pelo menos sabiam para onde nadar.
Figura 3 - Alguns homens da praia pegaram barcos e salva-vidas e se arriscaram a entrar no mar enfurecido no meio da tempestade. Os trovões e raios estalavam
de assustar. Na praia, um homem, o João Halden, estava controlando tudo o que acontecia e gritava no meio do temporal.
— Vamos, coragem!
E para outros:
— Você não deve ir, fica para atender os que se salvaram.
— Você é forte e bom nadador, pegue aquelas boias e cordas. Salve os que conseguiram nadar um bom trecho mas que estão desfalecendo.
— Vocês, naquele barco ali, rápido!
O salvamento estava organizado. João Halden tinha muita prática. Era um homem bom e valente. E lá longe, vem chegando um barquinho no meio das ondas. E
quem vem nele? A mamãe com os quatro filhinhos ajoelhados, com as mãozinhas erguidas para o céu agradecendo a Deus. Que bom! Que susto passaram! Assim
que pisaram na terra firme, mamãe abraçou os quatro de uma vez só e chorou. Agora ela podia chorar!
Figura 4 - E, um a um, os barcos de socorro foram chegando. Mas João, de lá da praia, com o seu possante farolete, ainda via coisas se mexendo na água:
— São pessoas — falou.
E novo barco partiu.
Quando João Halden viu que chegaram todos os barcos, perguntou para os homens cansados:
— Pronto? Salvaram-se todos?
E os salva-vidas, cansados, já sem forças, quase desfalecendo, responderam:
— João, só ficou um homem. Não pudemos salvá-lo. Se tentássemos, morreríamos com ele, porque estamos esgotados.
— Um homem?
Então João Halden gritou:
— Os homens salva-vidas estão exaustos, mas ainda falta um homem para ser salvo. Quem quer ir comigo salvá-lo?
Silêncio!...Temporal, raios e trovões! João esperou um pouco e um marinheiro veio chegando:
— Estou aqui — falou — vamos tentar salvar o homem.
Neste instante, uma mulher angustiada chegou perto do João Halden e o abraçou e falou chorando:

Figura 5 — Filho, meu filho, meu filho, não vá, por favor. Você não pode ir. Seu pai já morreu nas ondas enfurecidas, lembra-se, filho, você se lembra do nosso
sofrimento? E seu irmão Guilherme, há 2 anos está fora de casa e ninguém sabe dele, e agora você vai também nesta tempestade? Só ficou você filho, para me
proteger. Quem vai cuidar de mim se... se você morrer? Não vá, filhinho, por favor!
João abraçou a mãe delicadamente e disse:
— Mamãe querida, há um homem morrendo e eu vou tentar salvá-lo. Não custa tentar. Mas... se eu não voltar, creia, Deus vai cuidar de você, mãezinha.
E beijou com ternura a mamãe em prantos e subiu no frágil barquinho que logo foi levantado pelas ondas enfurecidas e sumiu na escuridão do temporal.
Só se ouvia o rugido do mar e os trovões estalando.
Na praia, todos oravam. Algumas pessoas abraçavam a mamãe desconsolada e a levaram um pouco mais para longe.
E o barquinho do João era jogado pra lá e pra cá, e, de repente, no mar escuro, João viu um homem desesperado, sozinho, bem sozinho, agarrado num pedaço
de madeira que estava boiando. Precisavam salvá-lo. Houve muita luta. O barquinho era pequeno e frágil demais para encarar aquelas ondas gigantes, mas eles
agarraram o homem e o puxaram para dentro do barquinho, que quase afundou.
Figura 6 - E quando foram chegando perto da praia, o barquinho quebrou-se. Então, João nadou carregando aquele homem desfalecido e, quando estava quase
chegando na praia, alguém gritou:
— Encontraram o homem?
E Halden respondeu:
— Sim, graças a Deus o encontramos, mas corram e busquem a mamãe.
E ela veio cansada e abatida e abraçou o seu filho.
— Que bom, filhinho, que você voltou.
Mas seu filho disse:
— Mamãe, olhe para o homem que acabamos de salvar, mas olhe bem de perto.
Então a mãe abaixou-se e olhou bem de perto.
— Oh! É o meu outro filho que havia desaparecido! Meu filho! Filhinho!
E desesperada falou:
— E eu que não queria que seu irmão fosse salvá-lo. E Jesus o estava devolvendo para mim. Perdão, Senhor! Obrigada, senhor!
E ela abraçou seus dois filhos, ainda debaixo do temporal.
Mamães, muitas vezes, por pensarmos em nós mesmas, em nossas coisas, nos distraímos e não salvamos os nossos filhos, antes, os perdemos.
“Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas”.
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