
A Aventura 

Dentro de um lindo 
girassol vive uma 
pequena semente. 
Seu nome é Samanta. 
Muitas sementes vivem 
dentro do girassol. Este 
era o lar de Samanta 
e ela vivia feliz lá. Era 
quentinho, confortável e 
ela tinha outros amigos 
também.

No mesmo 
girassol viviam dois 
amigos de Samanta, 
Lico e Leco.

Durante todo o dia 
eles ficavam lá deitados 
em sua cama macia e 
fofinha, no coração 
do grande girassol. 
Tomavam banho de sol, 
e às vezes aproveitavam 
um gostoso banho de 
chuva. A brisa batia 
gentilmente acariciando 
seus rostos. "Vuuuush!" 
e eles se aconchegavam 
pertinho uns dos outros. 
Eram tão felizes!

de Samanta



Mas um dia o sol não 
brilhou tão intensamente. O 
vento esfriou. Os pingos da 
chuva ficaram cada vez mais 
fortes. Samanta sabia que 
chegara o outono. Os dias 
quentes de verão se foram e 
logo todas as sementezinhas 
iriam embora do girassol em 
busca de novos lares.

Ela ficou um pouco triste 
porque amava seus amigos, 
Lico e Leco. Sentiria saudade 
deles. Vou sentir falta de 
meu lar feliz quando estiver 
em outro lugar, pensou 
suspirando.



E então aconteceu. 
Certo dia bateu um forte 
vento. Tão forte batia no 
grande girassol que pôs 
todas as sementinhas a 
voar para longe de sua 
flor. Elas caíram no chão. 
O vento levara Samanta, 
Lico e Leco também.



Tóin, tóin, lá se foram eles. 
O vento os fazia rodar e voar, 
soprando-os para um lugar e depois 
para outro. Caíram sobre uma 
grama macia. Samanta, Lico e Leco 
estavam todos pertinho um do 
outro.

— Vocês estão bem? — 
perguntou Samanta a seus amigos.

— Estamos! — respondeu Lico. 
— Tudo bem, mas está muito frio e 
o vento ainda está soprando.

— Vejo alguns insetos e a grama 
está muito alta — disse Leco todo 
arrepiado. — Não sei o que fazer!

— Eu sei. Vamos bem para 
dentro da terra. Lá vai estar 
quentinho! — disse Samanta.

E assim as sementinhas de 
girassol enterraram-se na terra 
cálida. Ao se afundarem no solo, 
ficaram aquecidos. A terra os cobriu 
e dormiram. Dormiram por muito 
tempo.



Então, um dia, Samanta sentiu um 
brotinho saindo do seu lado. Que estranho!  
Pensou. Algo está acontecendo comigo.

Sentiu seu corpo mexer. Estica, estica, 
estica! Logo um broto de verdade, um 
pequeno ramo começou a crescer saindo 
da pequena semente. Ela olhou ao seu 
redor. Estava agora acima do solo.

A chuva suave caiu e o sol brilhou 
aquecendo a plantinha que agora colocava 
a cabecinha para fora do chão.

Depois de muitos dias, um pequeno 
botão de flor começou a aparecer. Quando 
o botão se abriu, Samanta percebeu que 
tinha se transformado num lindo girassol!

Eu me enterrei no chão quando era 
apenas uma sementinha, e cresci e cresci 
— disse. — E agora me transformei num 
girassol! Mas ainda posso crescer mais! Vou 
ficar tão alta e grande!
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— Ela logo viu Lico. Ele 
também era um girassol! 
E lá estava Leco, mais um 
lindo girassol!

Os três amigos estavam 
novamente juntos. E tão 
felizes! Sorriram e riram 
quando Samanta disse:

— Não sabíamos 
o que ia acontecer 
quando deixamos nosso 
lar confortável, mas 
descobrimos um lugar 
totalmente novo, somos 
maiores e estamos mais 
felizes do que nunca, e 
ainda estamos juntos.

Assim como Deus 
cuida de Sua criação, Ele 
também sempre vai cuidar 
de todos nós!


