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Certa vez, 

havia uma 

família que 

vivia em uma 

fazenda, 

situada a 12 

milhas de 

Lairg, um pequeno vilarejo muito antigo, 

localizado na bela paisagem das terras altas da 

Escócia, as famosas “ Highlands”. 

 

“Fazenda dos Sonhos”, era esse o nome. 

 

Situava-se no alto da montanha, e um de seus 

limites, era justamente as margens de um belo 

lago, muito comprido. Quem não conhecesse o 

“Lago dos Sonhos”, pensaria tratar-se de um 

rio. 

 

A família Rose era composta pelo casal Anna e 

Mike, Stella a filha maior com 17 anos, Johnny 

com 14 e Hilary com 10 aninhos. 
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Muitas 

ovelhas, 

algumas reses 

e dois cavalos 

compunham 

os animais 

produtores de 

leite, lã e 

transporte, 

para suprir algumas das necessidades da 

família. 

 

Apesar de todas as dificuldades que a família 

vinha enfrentando por 3 anos, havia muita paz. 

 

Stella era o arrimo do lar. 

 

Sr. Mike e sra. Anna tinham a aparência 

saudáveis, não fosse a doença que ambos 

haviam contraído e que não lhes permitia mais 

realizarem longas caminhadas, nem cavalgadas 

pelas terras, como faziam tempos antes. 

 

Já por 3 anos, Stella vinha arcando com todas 

as responsabilidades da casa. 
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No seu coração extremamente bondoso, só 

tinha lugar para o amor e a paciência, virtudes 

que desde pequena aprendera com os pais, 

religiosos educadores e conhecedores da 

Doutrina Espírita. 

 

Sr. Rose tinha um único 

exemplar do Evangelho e 

do Livro dos Espíritos que 

recebera de um viajante 

que passara pelas terras 

de seus país, quando ele 

era ainda um jovem. 

 

Estudara muito os dois 

livros e encontrara todas as respostas para uma 

vida digna diante de Deus. 

 

Com esses livros educara os filhos com muito 

amor. Porisso a sua, era uma família muito 

unida. 

 

Esse era o seu sonho realizado. 
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A filha Stella, muito 

prestativa, tangia as 12 

cabeças de gado para o 

abrigo, no inverno, assim 

como tosquiava as 

ovelhas no verão.  

 

Ia toda a semana para a cidade acompanhada 

por Johnny. Utilizavam a charrete puxada pelo 

cavalo Baio, para apanharem os víveres 

necessários, pagar contas, acertar vendas da lã 

após a tosquia entre outras coisas. 

 

Johnny e Hilary eram muitos prestimosos no zêlo 

para com os pais e ajudavam Stella em tudo. 

 

Assim conseguiam colocar as tarefas caseiras 

em ordem, porque a união deles propiciava isso. 

 

Todos saiam vitoriosos, sem brigas, sem 

rancores. Era realmente uma família feliz. 

Stella não descuidava que Hilary e Johnny 

fossem pontuais para a escola todos os dias. 

 

Eles iam de bicicleta.  
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Venciam as 6 milhas 

de distância 

envolvidos pela 

paisagem 

maravilhosa até a 

Escola de Lairg. 

 

Stella tinha um 

carisma e um poder de ação no bem, tão 

intensos, que por mais dificuldades lhe 

aparecessem no caminho, ela as contornava 

com altivez e humildade. 

 

Muitas situações boas aconteciam sob suas 

sugestões e conselhos, para aqueles que a 

procuravam. 

 

Com   isso,   passou   a   ser   conhecida   nas   

redondezas   como a “Realizadora de Sonhos”. 

 

Ganhou esse título quando, certo dia, um casal 

estava desesperado pelo filhinho que nascera 

com problemas psicomotores e os médicos não 

conseguiam curá-lo de forma alguma. 
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Numa das rotineiras idas ao médico, a família 

para ‘a beira do lago para descansar e vêem 

Stella carregando uma das ovelhinhas que caíra 

numa vala e estava com perninha quebrada. 

 

Aproxima-se o senhor viajante, e ajuda-a a 

colocar a ovelhinha sobre o dorso do cavalo. 

 

Ambos iniciam um fraternal diálogo. 

 

Stella convida o casal a irem até sua casa, para 

tomarem um chá quente, já que 

teriam ainda 6 milhas até a Vila e de 

lá apanhariam o trem que os levaria 

ao destino desejado. 

 

Eles aceitam e Stella pede para ver o pequenino 

doente e o carrega rem seus braços. 

 

A criança que aparentava ter 

1 aninho, mas na realidade já 

havia completado 3, parecia 

estar dormindo. Derepente 

emitiu um som e abriu os 

olhos. 



9 
 

Os pais se voltaram assustados, olham o filhinho 

e o vêem de olhos abertos e continuando a 

emitir sons que eles nunca tinham ouvido antes. 

 

Para Stella aquilo era normal. 

 

Para os pais aquilo era um fenômeno que não 

acontecia, dado o filhinho ter nascido e ter 

ficado no hospital por um ano, quando então os 

médicos disseram que o casal poderia ter a 

criança em casa, mas que a condição seria 

aquela. A criança iria permaner de olhos 

fechados quase todo o tempo. Muito lentamente 

desenvolveria o físico e teria falhas na 

aprendizagem da fala entre outros problemas, 

quando crescesse. 

 

- Parece um sonho! Balbuciou a mãe. 

 

O pai teve a mesma sensação de que teria sido 

um sonho acordado, terem ouvido o filhinho 

emitir um som que eles não tinham ouvido antes. 

 

Assim foram caminhando até chegarem no alto 

da colina. 
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A fumaça que 

saía pela 

chaminé 

mostrava que 

a lareira e o 

fogão 

estavam 

trabalhando 

com toda a 

lenha e com certeza os aguardava uma caneca 

de chá quente. 

 

Ao se aproximarem da porta, foram recebidos 

por Hilary que já os avistara pela janela 

envidraçada, que dava para o norte, de onde o 

vento soprava muito forte. 

 

Os vidros da janela estavam sempre muito 

limpos, para que se pudesse apreciar a bela 

paisagem do lago e das montanhas cobertas de 

neve no inverno. 

 

O casal sr. Winston Clarke e sra. Maggie Clarke 

adentram a porta, e no calor da casa sentem-se 

muito à vontade.  
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Os pais de Stella sorridentes, 

oferecem o chá quente com 

biscoitos que a sra Anna 

fazia muito bem. 

 

Em dado momento, mais um 

som infantil vindo do quarto, onde puseram a 

repousar o pequenino George. 

 

Maggie a mãe, não se contém e em um pulo só 

adentra ao quarto e vê o pequenino com as 

mãos erguidas e tentando levantar 

desajeitadamente a cabecinha do travesseiro. 

 

Maggie dá um grito e todos vêm junto dela e 

vêem o pequeno George sorrindo. 

 

- É um sonho! Meu Deus como isso é 

possível?   Diz Maggie quase chorando de 

alegria. 

 

Stella mais afastada, ora a Deus, como sempre 

fazia. Aquela não era a primeira vez que isso 

acontecia. 
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A jovem se aproxima dos demais, pede para 

segurar George em seu colo novamente. 

 

Pede ao casal que se sentem no banco ao lado e 

os demais na borda da cama. 

 

E com a voz compassada, fala a todos:  

 

- Queridos 

amigos. 

 

- Agradeçamos a 

Deus essa dádiva. 

 

- É hora de seu 

filhinho ganhar a liberdade da prisão desse mal 

que o acomete e que até agora não deixava seu 

espírito se manifestar livre no próprio corpo. 

 

- George a partir de hoje, começa a 

ganhar a liberdade na recuperação da saúde... 

 

- Mas essa liberdade será pautada no 

amor ao próximo, na gratidão a Deus, na 

caridade e na tolerância para com todos. 
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- Vamos todos orar e agradecer ao Divino 

Amigo Jesus, a melhora de George. Lentamente 

ele recuperará sua saúde. Tenham muita fé e 

confiança em Deus. 

 

E inicia uma maravilhosa prece de gratidão, 

acompanhada em silêncio pelos demais! 

 

Depois, levantando-se com George ao colo, diz: 

 

- Façam o que deve ser feito. Vão ao médico 

para os exames rotineiros, mas confiem, que o 

maior médico das almas, Jesus, está cuidando 

de seu filhinho George. 

 

- Procurem não comentar esse feito, mas 

tenham em seus corações a certeza de que o 

amor cobre todas as falhas, pelo perdão, 

resignação e caridade uns para com os outros. 

 

O pai de Stella que havia criado os 3 filhos na 

educação, na moral e com Deus no coração, 

agradecia a Jesus as palavras da filha 

inspirada. 
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Assim, aquela tarde foi repleta de alegria ao 

jovem casal Maggie e Winston, que muito 

agradeceram e seguiram viagem. 

 

George, antes de partir, recebeu beijos e 

abraços muitos energizados de todos os 

membros da família Rose. 

 

Depois que a família partiu, Hilary começou a 

lembrar os acontecimentos que se deram 

anteriormente, nos quais Stella estivera 

envolvida. 

 

A jovem Stella sempre estava realizando alguma 

coisa especial junto às pessoas desestimuladas 

da vida, sem esperanças, doentes, aflitas, que 

traziam os problemas de toda ordem. 

 

Oferecia Stella, uma palavra de consolo, 

conforto e encorajamento. Muitos dos que 

vinham ter com ela, vinham de lugares 

distantes, e atendiam ao chamado a vivenciar a 

vida em forma de amor, tolerância, paz e 

perdão, união e fraternidade. 
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Acabavam por ver seus problemas de outra 

maneira e melhoravam as suas vidas. 

 

O mais interessante é que a “Realizadora de 

Sonhos”, nada fazia para ser tão procurada, 

apenas dava o que recebia, o dom de amar, de 

entender, de auxiliar e de viver com a humildade 

no coração. 

 

Quando os que a procuravam, para buscar 

ajuda para seus problemas vinham a conhecer 

seus pais, sentiam-se até envergonhados e 

ganhavam mais confiança nas palavras de 

Stella, que nunca deixava quem quer que fosse 

procurá-la, sem receber ajuda. 

 

Um detalhe importante. 

 

Stella sempre pedia a todos que guardassem 

consigo o que recebiam, agradecessem a Deus 

e que se mantivessem no caminho de Jesus. 

 

Mesmo assim, a notícia se espalhava de que nas 

terras altas da Escócia existia uma jovem fada 

realizadora de sonhos. 
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Umas das situações mais interessantes que se 

conhecia, era a do casal Smith, da fazenda 

fronteira com a dos pais de Stella. 

 

Eles ja estavam casados a 6 anos. O maior 

sonho deles era ter um filhinho, nem que fosse 

apenas um. 

 

O casal Smith não acreditava em Deus, porque o 

bisavô, o avô e os pais assim os educaram. 

 

Temiam a religião, porque muitos dos 

antepassados da família foram mortos em nome 

da religião, coisas do gênero. 

 

Mas, conhecendo a vida exemplar da família 

Rose, viram que as crianças tinham o melhor 

comportamento possível. Isso levou-os um dia a 

buscar orientação com Stella, como já haviam 

feito outros amigos do casal Smith. 

 

Assim fizeram. 
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Foram visitar a família Rose, conversaram com 

Stella, sorriram muito, sentiram-se felizes e algo 

dentro deles modificou. 

 

Perceberam que o lar dos Rose tinha algo 

diferente.  

 

Sentiram-se uma psicosfera iluminada, radiante. 

Um ar muito gostoso de respirar, leve. Porisso 

todos se sentiam bem quando lá chegavam. 

 

Era um lar cristão! 

 

O casal Smith aprendera a orar com Stella, a 

entender um pouco mais a Jesus, que nem 

siquer conheciam. Jesus não fazia parte de suas 

vidas. 

 

Passados 5 meses, o casal Smith faz nova visita 

a família Rose, desta feita, levando a notícia de 

que dentro de 6 meses iriam ser pais pela 

primeira vez. 

 

Foram abraços, momentos de alegria. 
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Dona Anna, abraçando a vizinha amiga, muito 

feliz disse que se encarregaria de ajudar no 

enxoval. 

 

O sr. Rose faria o bercinho, pois era hábil na 

marcenaria. Com lágrimas de alegria, a sra. 

Smith abraça Stella e diz: 

 

- Querida “Realizadora de Sonhos”. 

 

- Graças a Deus que temos o privilégio 

de conhecê-la, pois voce nos ajudou a conhecer 

a Jesus, a amar a Deus e nos ajudou a realizar o 

nosso maior sonho: Termos nosso filho. 

-  

- Agora vamos ser pais depois de longos 

anos de espera. Estamos muito felizes! 

 

Stella muito emocionada falou: 

 

- Sra. Smith, nada realizo sem a ajuda 

do Mestre Jesus e dos Benfeitores Espirituais. E 

ainda tem o fator merecimento. 

 

E continuando: 
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- Eu nada poderia fazer se não fosse pelos seus 

próprios merecimentos. Nada sou, a não ser 

uma uma pessoa que intermedia alguma um 

dom, nada realizo de mim mesma.  

 

Deus é o nosso Pai e ele nos quer a todos 

felizes, depende de nós próprios. 

 

Assim continuaram os dias. A “Realizadora de 

Sonhos” realizou- se na vida, casando-se com 

um jovem que viera ministrar a Igreja Anglicana 

de Lairg. 

 

Tiveram muitos filhos! Todos eles receberam 

desde a infância, os ensinos de Jesus, como 

Stella recebera de seus amados pais. 

 

Fim 
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