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É a história de um menino de 10 anos. Como todas as

crianças do mundo, com a aproximação do Natal,

Lucas sonha.



Em seus sonhos, ele voa em caminho dos mundos

imaginários onde as renas, os bonecos de neve, os elfos, os

anjos cantam e dançam todos alegres ao ouvirem a música.



Para poder viver

estas histórias

noturnas, á janela

do seu quarto,

antes de se deitar

e de virar as

páginas do seu

livro de contos,

Lucas assiste ao

aparecimento de

milhares de

estrelas que

encadeiam o céu.



A cada vez, essa cena proporciona-lhe um sentimento de

liberdade. Ao ponto que, ao deitar-se para dormir, as

paredes do seu quarto desaparecem, deixando lugar ao

Universo e a sua imaginação.



Porem, uma noite após de ter feito a sua higiene, escovar

seus dentes e desejado uma boa noite aos seus pais, ele

deita-se rapidamente na sua cama.

Enquanto percorre o seu livro de contos de Natal, ele

adormece.



Lá está ele num sonho onde ele corre no céu para apanhar

uma estrela. Mas, Lucas sabe perfeitamente que apanhar

uma estrela, mesmo em sonho, isso é muito difícil porque

no firmamento, elas voam à velocidade da luz.



É só depois de ter corrido muito tempo que Lucas, ofegante, acabou por

assentar e descansar sobre um baloiço pendurado à Lua. De lá, ele podia

admirar a Terra; as luzes pareciam milhares de pirilampos colocados

sobre um balão. Tudo tinha assumido outra dimensão, os oceanos, os

campos, as montanhas, as florestas, as casas, os carros eram como sidos

passados num aparelho de miniaturização.



Lucas está admirado frente a tanta beleza do planeta.

Ele não entende o que se passa, e porquê que o seu sonho

é tão diferente dos outros ? Ele vê aparecer no céu

centenas de balões de ar quente, orientados por crianças

que sonhavam.



Foi aí que ele ouve uma voz poderosa e grave de um sábio

que lhe diz:

- « Bom dia Lucas. Sou eu que te pedi para apanhar uma
estrela, embora te conheça por seres muito corajoso, queria
testar a tua vontade.
Preciso de ti e de todas as crianças que sonham, porque o
Natal está em perigo. » ...



A estrela do Norte já não brilha no firmamento, nós
perdemo-la. Ela apagou-se, porque há cada vez mais
tristeza no coração de algumas crianças do mundo. Eles
já não conseguem sonhar e isso faz chorar os anjos.



- Mas, porque razão é que eles estão tão tristes, sabendo

que o Natal se aproxima ?

- Nem todos têm a oportunidade de viver esta festa na
alegria, porque lhes falta cuidados, alimentos, segurança Pais
carinhosos, Amor.



- Recordas-te da estrela que guiou os Pais de Jesus e os
pastores?
- Sim, A mamãe contou-me a história.



A primeira, é a do Respeito da vida, o Respeito da
natureza e dos animais.
A segunda, é a da Caridade ;
A última, a mais importante de todas é a chave do Amor.
O Amor é a chave Universal, o Amor é a irmã mais velha
de todas as virtudes.

- Percebes? Essa estrela brilha desde há muitos séculos
graças à alegria, aos sonhos e a esperança.
Aceitas ajudar-me Lucas?

- Mas como ?

- Tens de encontrar três chaves.



- É a Fé, Lucas, que te permitirá apanhar a estrela do
pastor e de colocá-la de volta em seu lugar no arco
estrelado.
Porem, sabes o que é a Fé ?
- Não.

- A fé, Lucas, é ter confiança em Deus em todas as
circunstâncias da vida. Tens de ter a certeza que o Natal
será salvo.



Quanto mais as crianças se libertarem da sua tristeza, 

quanto mais a estrela tornar-se-á cintilante. 



- Percebeste, Lucas ?
- Sim.

- Lembra-te, a história de Natal e do homem que nasceu
naquele dia.
- Tu não estarás sozinho. Segue os concelhos dos anjos que
te enviei e pede ajuda ás crianças que conseguem ainda
sonhar.



- Dou-te um astro sonhador para te deslocar, porque o
tempo está contado. Atravessarás terras, mas estás
habituado aos mundos imaginários.
Tem confiança em ti próprio.
Durante esta missão, vais descobrir que mudar o mundo
está ao alcance de todos.



Lucas apressa-se então a entrar no seu veículo para voar

até às portas dos mundos imaginários.



Após alguns quilómetros de sonhos. 



O rapazinho chega diante de uma imensa porta guardada 

por dois anjos. 

- Bom dia Lucas !   Estávamos à tua espera . 
Entra ! e  não tenhas medo. 



- « O que devo fazer? O Sábio disse-me que me

dariam alguns conselhos !

- Sim, quando atravessares esta porta que vai para
o mundo imaginário, sente o que está a acontecer
dentro de ti.



- O que sentes, Lucas ?
- O Amor e Respeito pelos animais e pela natureza.

- Acabaste de descobrir a primeira chave para a mudança :
Respeitar todas as formas de vida na Terra. Agora , vaí e
continua o teu caminho.



Lucas partiu rapidamente porque sabia que a estrela

devia brilhar novamente na noite de Natal. Não tinha

tempo a perder.



Tão rápido quanto a luz, ele chega no segundo mundo. E o

terceiro anjo aparece. Ao seu lado, encontra-se um enorme

urso polar, que não parece feroz. Depois de lhe dar as

boas-vindas, o anjo pede a Lucas para observar o que se

passa ao seu redor.



Ao ouvi-lo, Lucas de repente vê o reflexo do seu corpo na

água calma do lago. Este, está rodeado por uma luz branca.

- Mas, eu não tinha antes essa luz ! O meu corpo parece

iluminado por dentro !



Lucas, preocupa-se em saber se

ele tinha contraído uma doença.

O anjo, sorrindo, lhe responde :

- Não, Lucas. O brilho que vem

de dentro é a cura para todos os

sofrimentos.



Tranquilizado e admirado pelo mundo que o circunda ,

constata que este lugar é calmo, pacífico, vivo e ao mesmo

tempo congelado. O frio não se sente como na Terra.



Ao longe, ele percebe uma estátua de um gigante. Este

parece refletir e pensar. Curioso para descobrir mais, Lucas

se aproxima dele e embora os lábios da estátua não se

moverem , ele ouve falar, sem passar por seus ouvidos, a voz

chega à sua cabeça.



- Eu penso, Lucas. São os meus pensamentos que ouves. Os

pensamentos são tão poderosos como as palavras e os atos.

Para fazer florescer a Esperança, os pensamentos devem ser

positivos e benevolentes ; no olhar, deve haver compaixão e

indulgência; nos gestos deve encontrar-se a humildade.



- A caridade precisa de se alimentar de tudo isso, Lucas.
Parabéns, rapaz, acabaste por descobrir a segunda chave.
Depois de agradecer ao gigante por todos os seus

conselhos, Lucas vai rapidamente em busca da terceira

chave.



Chegou então perto do terceiro anjo.

- Olá Lucas! Obrigado. Olha como o meu coração
brilha ! Os anjos já não choram mais.
Sejas bem-vindo no meu mundo. Entra !



Lucas, feliz por ter aliviado a dor dos anjos, vê ao longe uma

sombra que se aproxima dele. Ela parece flutuar acima do

solo, o corpo e o rosto são quase transparentes.

- Bom dia ,Lucas !
Reconheces-me ?
- Não.



- Olha. aqui estão as imagens do meu nascimento.
- Você é o Pai Natal, não é ?

- Não !
Não,Lucas o Pai Natal não está aqui.



- Eu sou aquele que nasceu no estábulo no dia de Natal.
Antes de regressarem ao meu mundo e para que os
homens se lembrem da minha passagem pela Terra deixei
brilhar no céu, a estrela do pastor. Pedi-lhes que "se
amassem uns aos outros, como eu os amei". Para ajudá-los,
deixei-lhes algumas palavras que chamei "oração", Mas
estavam muito ocupados, esqueceram-se de tudo. Tens
todas as chaves, Lucas.



- Vai agora e pede ajuda às crianças que sonham.

- Mas não sei o que fazer !

- As chaves "Respeito, Caridade e Amor" que encontraste

graças à tua vontade, vão ajudar-te a compreender as

coisas e a encontrar a solução. Lembra-te que o

pensamento é tão poderoso quanto as palavras.



De repente, as ideias do Lucas

tornaram-se mais claras.

- Se o pensamento é tão poderoso

que as palavras e que ele se move à

velocidade da luz, - Se orar é um

ato de Amor,

- Se o Amor é a irmã de todas as

virtudes e que o Amor e a oração

iluminam o corpo a partir de

dentro, e que a luz interior é a

cura para todos os sofrimentos

- Então rezar é a solução mais

rápida para restaurar Esperança.

Pulando de alegria, Lucas tinha

acabado de encontrar a solução.



Apressou-se a ir encontrar as crianças que viajavam nos

balões de ar quente, explicou-lhes que era preciso salvar a

Estrela do pastor para que todas as crianças da terra

possam sonhar novamente.



Ele diz-lhes para voarem pelo mundo e soprarem ao ouvido 

de todos os que dormiam, a necessidade de rezar ao 

despertar. E que uma vez que possam sonhar de novo com o 

Natal, que também eles deviam transmitir a mensagem aos 

que jamais não sonhavam. 



E nessa manhã, em todo o 

mundo, muitas crianças e 

adultos acordaram com a 

vontade de rezar. 





Quanto ao Lucas, ele tinha reencontrado a Estrela de Natal.

Devolveu-a ao seu lugar, no firmamento.

Aos poucos, ela estava a ficar cada vez mais.



Mas, para que ela continue de cintilar na escuridão Lucas 

sabe muito bem agora que é importante rezar e elevar os 

seus pensamentos. 



Ele também sabe que o Natal é uma festa muito mais

importante do que pensamos e que no mundo, nem

todas as crianças têm as mesmas oportunidades que ele.



IEle sabe que, sozinho, não pode mudar o mundo. Mas

através da oração, e mudando seus pensamentos e atitudes,

ele pode contribuir para a mudança, para que um dia todos

os habitantes da Terra possam viver a magia do Amor, da

Caridade e do Respeito, amando-se uns aos outros.



Feliz

Natal 
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