
A HISTÓRIA DAS QUATRO SEMENTES
Era uma vez quatro sementes que se encontravam juntas 

dentro de um pequeno saco.
Apenas alguns dias atrás, o Sr. Fazendeiro, tinha enfiado a 

mão no saco e pegado todas as outras sementes. Agora só 
restavam quatro sementes: Semente Maior, Semente Menor, 
Semente Arredondada e Semente Achatada.

--Para onde foram as outras sementes? -- indagavam elas. 
--Por que não voltaram?

As quatro sementes sabiam que o Sr. Fazendeiro era um 
bom homem, mas agora sentiam-se totalmente inseguras em 
relação ao futuro.

--Será que também vai nos levar? -- sussurravam as 
sementes umas para as outras.

No dia seguinte, elas ouviram o Sr. Fazendeiro dizer para o 
seu amigo:

--Hoje vou plantar estas sementes -- disse ele, sacudindo o 
saquinho.

Dentro do saco, as sementes se aconchegaram umas 
contra as outras.

--Vou plantá-las bem fundo na terra, -- disse o fazendeiro. 
E espaçá-las umas das outras, para suas raízes terem espaço 
para crescer.

As sementes não entendiam o que significava “plantar” 
nem o que era “terra”. E ouvir dizer que logo seriam separadas 
umas das outras sendo que sempre estiveram juntas, as deixou 
preocupadas. As sementes estremeceram e ficaram com medo.



Mais tarde naquele dia, o fazendeiro tirou as sementes do 
saco e examinou-as uma por uma.

Durante um tempinho, vão estar cobertas de terra -- disse 
o Sr. Fazendeiro em voz amável -- e pode parecer assustador. 
Mas se forem pacientes e corajosas, logo começarão uma 
nova vida, e se tornarão algo muito lindo que agora nem 
podem imaginar.

Essas palavras tranquilizaram as sementes e, no dia 
seguinte, o fazendeiro saiu com seus sacos de sementes.

--Lembrem-se que precisamos ser corajosas -- disse a 
Semente Maior para as outras, sendo a primeira a ser tirada 
do saco. Ela foi cuidadosamente colocada dentro de um 
buraco feito na terra e, depois de olhá-la carinhosamente 
uma última vez, o fazendeiro a cobriu com terra.

Em seguida foi a vez da Semente Pequena ser plantada, 
depois a Semente Arredondada e por último a Semente 
Achatada.

Uma a uma as sementes se viram sendo gentilmente 
plantadas no solo.

Cada semente foi plantada sozinha e a princípio se sentiu 
solitária, mas logo fez novos amigos. Uma formiga passou por 
uma, e uma minhoca por 
outra. 

--Viva! -- diziam essas 
criaturinhas da terra quando 
passavam por elas, e as 
sementes não se sentiam 
mais tão solitárias.



Primeiro passaram dias e depois semanas. Quando as 
sementes se sentiam impacientes ou tristes, recordavam as 
palavras do fazendeiro e sussurravam para si mesmas: Preciso 
ser corajosa, porque estou às portas de uma nova vida.

Um dia, Semente Menor descobriu que não estava mais 
debaixo da terra.  Durante a noite havia crescido e crescido 
e crescido. Agora estava olhando para cima, para o céu 
azulzinho.

--Finalmente aconteceu! -- exclamou o pequeno rebento. 
-- Eu me tornei uma nova vida!

Olhou para os lados e viu suas amigas Semente Maior, 
Semente Arredondada e Semente Achatada, e elas se 
alegraram por estarem juntas de novo, depois de tanto tempo 
separadas. Que diz feliz!

Os meses seguintes passaram rápido para elas, enquanto os 
brotos conversavam, riam e se balançavam ao sabor da brisa 
que soprava.

Se maravilharam com as estações e de ver suas folhas 
e ramos mudar com o passar dos dias e as mudanças do 
clima.



Muitos anos depois, quando cada semente havia se tornado 
uma árvore alta e bela, dando sombra para muitos pequenos 
renovos, relembraram os dias passados tão distantes, quando 
estremeceram só de pensar em ser enterradas na terra.

--Fico feliz de termos escolhido ser corajosas e confiado no Sr. 
Fazendeiro -- disse a Semente Achatada para as outras.

Como elas desejavam que outras escolhessem igualmente ser 
corajosas.

O Fim
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Epílogo
Jesus disse, “se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, 

continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto” (João 12:24 
NVI).

Por vezes, as coisas que passamos nos fazem sentir 
desconfortáveis ou solitários, e em momentos assim Deus nos 
pede para sermos pacientes e confiarmos no Seu amor por nós. 
Chegará a hora em que até desses momentos tristes ou difíceis 
brotará de novo a bênção da felicidade.

https://mywonderstudio.com/

