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O Príncipe e o Poder Mágico

Há muito tempo, numa terra distante, vivia um jovem príncipe. Vivia feliz com o rei em um lindo palácio. 
Certo dia o rei chamou o príncipe e disse: “Tenho algo muito importante para você fazer."
"Quero que vá aos povoados do outro lado das montanhas”, disse o rei, “e conte às pessoas nesses lugares sobre o amor e a alegria que temos em abundância em nosso reino. Vou sentir muitas saudades e me dói pensar que estará longe, mas assim que cumprir sua missão você pode voltar. Esta é a única maneira que tenho de demonstrar às pessoas desses povoados como nos importamos com elas.”
A princípio o príncipe ficou triste ao pensar em deixar seu amoroso pai e o reino onde era tão feliz e tinha tanta paz, mesmo que fosse só por um tempo. Mas desejava agradar ao rei. O rei também prometeu que quando voltasse ele seria mais feliz do que nunca por causa de todas as pessoas que ele iria ajudar e os muitos novos amigos que iria fazer.
Depois de pensar um pouco, o príncipe concordou em fazer o que o pai lhe havia pedido.
Quando o príncipe estava prestes a partir, o rei colocou a mão no coração do filho. "Eu lhe dou um poder mágico para você usar para mudar os corações das pessoas, para que suas vidas sejam cheias do amor que temos. Isso as ajudará a ser ainda mais felizes. 
“Obrigado, pai,” disse o príncipe. “Estou ansioso para ajudar os outros a serem felizes como nós!”
Depois de vários dias de viagem, o príncipe chegou à cidade além das montanhas. Assim que encontrou um lugar para ficar, foi passear pela cidade para ver as pessoas e como viviam. Logo chegou a uma praça com um lindo gramado onde as crianças brincavam. Quando notaram o príncipe, que era novo na cidade, algumas crianças foram puxar conversa com ele, e ele logo começou a brincar com elas.
Quando o sol começou a se por no horizonte e o jogo terminou, os novos amigos do príncipe lhe disseram que tinham se divertido muito brincando com ele, e insistiram que voltasse para brincar com eles. O príncipe concordou e cada tarde ia brincar na praça com seus novos amigos.
O príncipe contou a seus amigos histórias sobre o seu pai, sobre o palácio e o reino onde morava. Falou do grande amor e bondade que seu pai tinha para com as pessoas do reino, e como se desdobrava para cuidar de quem tinha alguma necessidade, para que ninguém tivesse falta de nada. O príncipe se certificava de não deixar nenhuma criança de fora. Se a criança estivesse ferida, ele parava para ajudá-la, e ela logo se recuperava.
O príncipe demonstrava a mesma amabilidade e amor a todos que encontrava quando andava pelo povoado, até mesmo para algumas pessoas que não eram amáveis com ele. Ele muitas vezes ajudava alguém que precisava.
Um dia, enquanto conversava com as crianças sobre seu pai e o reino do qual havia vindo, algumas crianças o ridicularizaram. “As suas histórias são maravilhosas demais para acreditarmos. É impossível existir um lugar assim tão maravilhoso, ou que seu pai demonstre tanto cuidado pelas pessoas de seu reino.”
Outras crianças retrucaram dizendo, “Mas vocês têm visto como o príncipe é bondoso com cada um de nós, e com todos que encontra. Nós vimos pessoas que estavam doentes se curarem quando ele as tocou. Sabemos que ele está dizendo a verdade!”
"Nós acreditamos em você,” disseram ao príncipe. “Você sempre está feliz e positivo, e trouxe mais alegria às nossas vidas do que jamais tivemos antes. Por favor, conte-nos mais.”
O príncipe colocou sua mão no coração de cada um de seus amigos que criam nele e explicou, “O meu pai me deu o poder mágico com o qual posso encher a sua vida com mais alegria e amor. E eu agora lhes dou este dom."
	Quando o príncipe colocou a mão no coração de cada um, seus corações se encheram de alegria e ficaram repletos de amor. Eles queriam amar e ajudar os outros, e serem bondosos como o seu novo amigo havia sido com eles. Também ansiavam que outras pessoas que conheciam recebessem esta dádiva.
	“Podemos apresentá-lo a outras pessoas na cidade para você também lhes dar esta dádiva maravilhosa,” disse uma criança ao príncipe.
“Eu tenho que voltar para o meu pai,” explicou o príncipe. “Mas como vocês querem compartilhar esta dádiva com outros, eu lhes dei o mesmo poder mágico que o meu pai me deu. Este dom os ajudará a serem amorosos e gentis uns com os outros e com todos que conhecerem, para que vocês também possam ajudar a mudar os corações e as vidas dos outros para melhor.”
Quando chegou a hora do jovem príncipe voltar, ele disse aos seus queridos amigos: "Vão e contem a todo o mundo a história sobre meu pai e eu, e sobre o nosso maravilhoso reino! Se as pessoas com quem falarem acreditarem em vocês, podem colocar sua mão no coração delas e usar este poder que lhes dei para que elas possam ter vidas mais felizes e gratificantes, repletas de amor."
	Depois que o príncipe partiu, seus novos amigos deram continuidade ao seu trabalho contando as histórias do rei, do príncipe e o maravilhoso reino aos outros. Eles falavam da alegria maravilhosa que agora tinham. Usaram o poder mágico que o príncipe lhes havia dado para ajudar os outros a ter uma vida cheia desta grande dádiva de amor e alegria.
	Você sabia que nós também podemos partilhar de uma maravilhosa dádiva mágica, algo parecido ao que foi descrito nesta história? Há mais de 2 mil anos, Deus enviou Seu Filho, Jesus, à Terra, para que pudéssemos entender o magnífico amor de Deus por nós. Apesar de ter sido difícil para Jesus estar longe de Seu Pai, Ele sabia como era importante conhecermos essa maravilhosa dádiva da salvação que recebemos quando acreditamos e aceitamos Jesus como o nosso Salvador.
	O Espírito de Deus é como um poder mágico que nos transforma, e faz com que tenhamos vidas mais felizes, ricas e um testemunho de Seu amor. E um dia, se tivermos recebido a dádiva da salvação de Deus, poderemos contar em estar no reino de Deus no céu por toda a eternidade. Deus nos ama tanto que enviou o Seu Filho para nos salvar!
	Se quiser saber mais sobre o grande amor de Deus por você e Sua dádiva da salvação, faça esta pequena oração: “Querido Deus, eu acredito que Você enviou o Seu Filho, Jesus, para me dar o Seu Amor. Eu recebo Jesus e o Seu Amor na minha vida. Quero viver com Você para sempre no Seu reino celestial. Por favor, me perdoe por todas as coisas que fiz de errado e me encha com o seu poder magnífico de amor para que eu também possa ajudar outros a terem vidas melhores com mais do Seu amor e alegria. Amém!"
	Se fez esta oração, então Jesus vai entrar em seu coração e vida para sempre; Ele sempre estará com você e nunca o deixará; E você também vai viver para sempre no reino celestial de Deus com o Seu Filho, Jesus, seu amigo do peito que o ama.

[Box]
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. (João 3:36 ACRF)

Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. (João 10:10 ACRF)
[eb]

S&S link: Vida e Fé Cristãs: Alicerce Bíblico e Cristão: Jesus, Filho de Deus -1a

Contribuição de Christi S. Lynch, adaptado dos escritos de Maria Fontaine. Ilustrações de Zeb. Design de Christia Copeland. Tradução Denise Oliveira.
Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2011 por A Família Internacional

Temas: Jesus, história, Meu Estúdio Maravilhoso Nível 1



