A Tartaruga Lindinha
Era uma vez uma mamãe
tartaruga que morava perto de
um pequeno lago. Ela teve três
tartaruguinhas muito bonitinhas:
Lindinha, Turbo e Zezé.
Um dia, a mamãe tartaruga levou
seus filhotes até o lago, para ensinálos a nadar. Turbo e Zezé pularam
imediatamente na água. Apesar de
estarem um pouco apreensivos no
início, eles logo se acostumaram à
água e começaram nadando para
cá e para lá, dando gritinhos de
alegria.
Mas Lindinha não conseguia
entrar. Apesar de ver que os outros
estavam se divertindo pra valer, ela
tinha medo da água.
--Lindinha –disse a mamãe
tartaruga – eu sei que você tem
medo, mas se experimentar pode vir
a gostar. Venha comigo. Vou ficar
perto de você e posso ajudá-la se
precisar.
Lindinha seguiu a mãe e
aproximou-se da beira do lago
muito hesitante. Depois, muito
lentamente, pôs um pé na água fria,
depois o outro, até ficar totalmente
dentro da água rasa.

No começo, ficou muito alarmada, por
não conseguir tocar o fundo.
--Tenha confiança de que a água vai
fazê-la boiar, Lindinha! –disse a mãe,
tranquilizando-a.
Lindinha foi pouco a pouco relaxando
e confiou que a água ia segurá-la.
Ela logo estava flutuando
tranquilamente pelo lago, e pouco
depois se deixou afundar na água.
Lindinha ficou fascinada. Havia tanta vida
abaixo da superfície: plantas dançando
ao sabor da corrente e peixes que
nadavam para cá e para lá. Lindinha
estava muito agradecida por sua mãe têla ajudado a dar o passo de entrar nesse
mundo aquático e aprender algo novo.
Moral: Às vezes, as coisas novas podem
parecer um pouco assustadoras ou
difíceis demais, mas tudo que precisa é
um pouco de fé para acreditar que Eu
serei como a água no caso de Lindinha.
Do mesmo jeito que Lindinha conseguiu
flutuar e nadar na água, você também
pode descansar em Mim e confiar que
Eu o sustentarei. Jamais decepcionarei
você. —Jesus
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