
Era uma vez um rei que estava muito triste, porque as pessoas do 
seu reino eram muito egoístas. Ninguém queria ajudar o próximo. 
As pessoas brigavam entre si para conseguirem mais coisas para si 
mesmas, e queixavam-se e reclamavam de tudo.

Certo dia, enquanto o rei olhava pela sua janela, e vendo como seus 
súditos eram mal comportados, ele se perguntou se não haveria se-
quer um homem justo e fiel em todo o seu reino.

Pensou por um momento e exclamou, “Tenho um plano! Mas não 
posso deixar ninguém descobrir, ou não vai dar certo!”

Naquela noite, um homem vestindo uma grande capa preta saiu 
sorrateiramente do castelo. Foi até ao meio da estrada principal, 
começou a cavar e, finalmente, rolou algo muito pesado para o meio 
do caminho.

De manhã cedo, o rei foi para uma janela no castelo, por onde po-
dia observar o mercado. Viu algo muito estranho. Havia uma pedra 
enorme no meio da estrada. Uma grande multidão havia se juntado 
envolta dela. O rei sorriu e disse, “Logo saberei quem se preocupa 
com o bem estar dos outros e do reino.”

A Pedra na Estrada



Durante o dia inteiro pessoas, carroças, grandes cavaleiros e nobres 
passaram pela pedra. Alguns paravam para gritar com a pedra. Outros 
até a chutavam, mas ninguém tentou removê-la do caminho.

O dia passou lentamente. A cada hora o rei passava pela janela para 
ver se a pedra havia sido retirada, mas ela continuava bloqueando o 
caminho.

Quando o sol começou a se pôr, o rei caminhou tristemente para a ja-
nela, para dar uma última olhada. Será que alguém tem consideração 
suficiente para tirar aquela pedra? Pensou.

Naquela hora, um velho pastor trazia suas ovelhas pela estrada.

“O que é que esta pedra enorme está fazendo na estrada?” perguntou-
-se. “Ela está bem no meio do caminho. Vou removê-la para as pessoas 
poderem passar livremente.”
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Foi difícil para o velho pastor, mas usando seu grande cajado, ele fi-
nalmente conseguiu mover a pedra, e a rolou lentamente para a beira 
da estrada. 

Para sua surpresa, havia uma pequena caixa de madeira no buraco 
onde a pedra havia estado. Ele pegou a caixa, e ao abrir a tampa viu 
que estava cheia de ouro!

Ela também tinha uma carta. Ele a desdobrou e leu as seguintes 
palavras:

Para a pessoa que se 

importa o suficiente 

com os outros para 

remover a pedra: 

Este ouro é seu!

Agradecido,

Sua Majestade,  

o Rei

“Quem trata bem os pobres [alguém em necessidade]  
empresta ao SENHOR, e Ele o recompensará.  

(Provérbios 19:17 NVI)
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