
A Missão 
de Uma 
Folha

Uma linda folha dourada havia 

caído de uma grande árvore de 

bordo açucareiro. Voou ao sabor 

do vento até pousar gentilmente 

no chão. Era outono, a época do 

ano quando as árvores de bordo 

perdem as folhas.

Dourada, a linda folha havia 

passado um ano feliz lá em cima 

na árvore, absorvendo os raios 

de sol juntamente com suas 

colegas folhas, para ajudar a 

alimentar e embelezar a imponente 

árvore. Agora, Dourada e suas 

colegas jaziam no chão da 

floresta.



Deus nos usou durante o ano 

para atrair o poder do sol, pensou 

Dourada, e isso ajudou a minha 

árvore a produzir seiva, parte 

da qual será extraída na próxima 

primavera para fazer um saboroso 

xarope de bordo! Ouvi dizer que o 

filho do fazendeiro adora xarope 

de bordo em seus waffles no café 

da manhã. Eu me pergunto como Deus 

vai me usar agora aqui no chão.

Naquele instante, dois filhos 

do fazendeiro passaram por ali, 

pulando alegremente, carregando 

um pequeno balde de alpiste 

para colocar no alimentador de 

pássaros, para eles poderem comer 

durante o inverno. Uma semente caiu 

do balde da pequena Betsy, e rolou 

pelo chão até parar bem perto de 

Dourada. Uma brisa empurrou então 

Dourada para cima da pequena 

semente. Dourada e a pequena 

semente se aconchegaram bem 

juntinhas no decorrer do outono e 

dos meses de inverno.



A primavera chegou, e uma plantinha verde 

brotou da pequena semente que Dourada 

cobrira. Ela cresceu e cresceu até florescer e se 

transformar em uma linda flor amarela. Dourada 

manteve a pequena semente abrigada durante 

os longos meses de inverno, e agora ela tinha 

florescido em todo seu esplendor. Deus sempre 

tem um plano e usa até mesmo as pequenas 

coisas e pequenas ações para tornar o mundo 

lindo.

Apesar de você ser 

jovem, Deus sempre pode 

te usar de algum jeito para 

tornar o mundo um lugar 

melhor.
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Uma forma bem especial de ajudar os outros é cobrindo-os com as suas orações, 

para que o amor de Deus se manifeste em sua vida.

Através de suas orações, pode ajudar uma 

semente do amor de Deus a crescer e florescer 

na vida das pessoas, levando alegria à vida 

delas e de outros.

Orem por todos os homens. Peçam a Deus 

para ajudá-los. (1 Timóteo 2:1  

(Tradução literal da versão em inglês.) 


