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A Pequena Galinha Ruiva

	-- Pai! Pai! -- gritou Tiago. -- A campina atrás da nossa casa pegou fogo, e o vento o está soprando na direção do galinheiro e do celeiro!”
	-- É, eu também vi o fogo! -- respondeu o pai, correndo para o curral com vários baldes vazios. -- Chamei os vizinhos para ajudarem. Vamos apagá-lo antes que se espalhe ainda mais.
	O fogo na campina estava se aproximando cada vez mais da cerca que rodeava a propriedade da família de Tiago. O vento soprava fagulhas na direção da casa deles.
***
	Fora do galinheiro, uma ninhada de pintinhos se amontoavam em volta da mamãe galinha.
	-- Mamãe, estou com medo! -- exclamou um dos pintinhos.
	-- Está ficando muito quente, e a fumaça está fazendo meus olhos arderem, -- disse outro pintinho.
	A mamãe galinha sabia que não deveria demonstrar medo, mas as chamas estavam se aproximando cada vez mais. Ela não via como sua pequena família poderia sobreviver.
	-- Cheguem mais perto, queridinhos, -- instruiu ela, --  e não se preocupem. Aninhem-se aqui debaixo das minhas asas, e eu os protegerei das chamas.
	-- Obrigado mamãe, -- piaram os pintinhos. Nós nos sentimos muito seguros debaixo das suas asas.
***
	
-- Pronto! -- exclamou finalmente o pai de Tiago, enxugando a testa com um pano úmido. -- Apagamos o fogo. Graças a Deus!
-- O que será aquilo ali? -- perguntou Tiago, dirigindo-se para um montinho esfumaçando.
Ele o virou com o pé.
-- Minha nossa! -- exclamou Tiago quando seis pintinhos saíram correndo lá debaixo. -- É a nossa galinha ruiva! Ela deu a vida para salvar seus pintinhos.
Os olhos de Tiago se encheram de lágrimas, enquanto olhava para a galinha.
-- É, -- disse o pai. -- Ela deu a vida para salvar os pintinhos, assim como Jesus deu a d’Ele para nos salvar. Ele sofreu uma morte cruel na cruz para que pudéssemos ser salvos.
O pai colocou o braço ao redor de Tiago.
-- E agora qualquer menino ou menina, homem ou mulher, que pedir para Jesus entrar na sua vida pode ser salvo. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós não tivéssemos que morrer por eles.
-- Querido Jesus, -- orou Tiago, -- obrigado por nos mostrar o quanto Você nos amou através do exemplo desta querida galinha ruiva, que deu a vida para salvar seus pintinhos, assim como Você fez por nós tantos anos atrás. Obrigado por nos amar tanto.

[Caixa de texto.]
	"Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.” (João 15:13 NVI).
[Fim da caixa.]
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