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A rosa mais linda do mundo 
Era uma vez uma rainha poderosa que tinha um jardim 
com as flores mais lindas do mundo. As rosas de cheiro 
incrível eram suas favoritas. Elas cresceram nas mais 
belas formas e cores contra 
as paredes do castelo, 
envolveram-se em torno dos 
pilares e até cresceram pelos 
corredores até os grandes 
salões. Mas dentro do castelo 
havia tristeza e pesar.


A rainha estava doente e logo passaria. Um sábio médico 
disse: “Traga para ela a rosa mais bonita do mundo e ela 
não morrerá”. Pessoas de perto e de longe traziam ao 
palácio suas mais belas rosas. Mas a rosa tinha que vir 
do jardim do amor, qual seria?

A mensagem foi enviada para todo o país. Poetas 
escreveram poemas sobre isso. Mas ainda ninguém havia 
encontrado a rosa certa. Não foram as rosas do túmulo 
de Romeu e Julieta, nem a rosa do conto de fadas de 
Oscar Wilde. E não foi a rosa que fez um menino viver 
para a ciência.

“Eu sei onde essa rosa floresce”, disse uma jovem mãe 
que visitava a rainha com seu bebê. “As mais lindas rosas 
desabrocham nas bochechas da minha filhinha quando 
ela acorda os olhos e sorri para mim depois de dormir.”




“Essa é realmente uma bela rosa, 
mas há uma ainda mais bonita. 
Uma linda rosa com uma cor 
pálida como as pétalas de uma rosa 
chá”, disse uma mulher. “Eu a vi nas 
bochechas de nossa rainha. Ela estava andando pelo 
castelo sem sua coroa e com uma expressão triste no 
meio da noite, ela embalava seu filho doente. Ela estava 
orando a Deus por seu bebê.”


“Essa é a sagrada rosa branca da 
tristeza, mas também não é a rosa 
certa.” O velho bispo disse que tinha 
visto a rosa mais bonita diante do altar 
de Deus. Um bebê recém-batizado 
parecia uma rosa radiante como um anjo.

Essa rosa é abençoada! Mas há uma 
ainda mais bonita.


Então o jovem filho da rainha entrou na 
sala com um grande livro. Ele tinha 

lágrimas nos olhos e disse: “Mãe, você deve ouvir o que 
acabei de ler!”

Sentou-se ao lado da cama e leu a história de alguém 
que foi pregado na cruz para redimir o povo de seus 
percalços para que fosse feliz. Esse foi um ato do jardim 
do amor verdadeiro.


Quando a rainha ouviu essa história, suas bochechas 
ficaram cor de rosa e seus olhos começaram a brilhar. 



Pois ela viu a mais bela rosa surgir das páginas do livro 
e todos os que viram esta rosa do amor serão felizes e 
nunca morrerão verdadeiramente.



