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HISTORIA: Plantando e colhendo 

 

 

Um jovem lavrador pegou um saco enorme de sementes e foi semeando 

mecânicamente o dia inteiro. No fim da tarde ele saltou do seu trator, 

cansado, olhou para aquela grande extensão plantada e pensou: -- Agora é 

só esperar que a natureza faça o resto, e foi descansar. Três semanas 

depois, o jovem resolveu dar uma olhada na lavoura para ver o crescimento 

das plantas. Começou a caminhar a pé por entre as mudas que já tinham 

quase um palmo de tamanho. E examinando-as cuidadosamente, ele 

percebeu de repente que havia alguma coisa errada. Ele colocou a mão na 

cabeça e gritou: 

--  Nãããããoooo!  

E correu ao celeiro pegou o saco das sementes que plantara e confirmou a 

sua suspeita. Ele tinha errado e tinha plantado tomates ao invés de 

morangos! 

Indignado, ele voltou à lavoura, esbravejou e pisoteou as plantinhas. Ele 

gritava: 

-- Droga! droga! droga! Eu detesto tomates eu queria morangos! E chutava 

a terra, pisoteada, pulava. Ele, nesta fúria insana, de repente caiu sobre o 

solo, já completamente exausto, chorando, com raiva e continuava a 

protestar dizendo que detestava aquela lavoura que queria vê-la destruída.  

Sua mulher, ouvindo os gritos correu até lá, percebendo o que estava 

acontecendo aproximou-se, ela era uma pessoa muito simples, mas com 

muita sabedoria. Para consolar o marido ela disse assim: 

-- Pois meu marido! A natureza não fez nada de errado. Se você plantou 

tomates, como você queria colher morangos? 

 

A vida também é assim... sempre colhemos o que plantamos, e nisto não 

podemos ver castigo. A lógica não muda, se você planta tomates, vai colher 

tomates, se plantar morangos, vai colher morangos, quando você plantar na 

sua lavoura, cuide bem da escolha das sementes, para não ter surpresas; 

surpresas desagradáveis que vão fazer você ficar com raiva, aborrecido, 

entristecido. 

A vida diária também é uma lavoura. O que estamos plantando? O que 

você está plantando no seu dia-a-dia? Porque depois não adianta ficar 

esbravejando, com raiva, xingando, reclamando porque fomos nós mesmos 

que plantamos! 

 



Hoje estamos colhendo os frutos das nossas atitudes, as escolhas que 

fizemos no passado. Então, é muito importante prestar mais atenção nas 

nossas ações. O que estamos escolhendo para nossa vida? 

Quem planta violência, colhe violência! 

Quem planta desonestidade, colhe desonestidade, corrupção! 

Quem planta abandono, colhe solidão! 

Quem planta ingratidão, colhe ingratidão! 

Da mesma forma, quem planta afeto, colhe carinho! 

Quem planta cuidado, colhe gratidão. 

 

Quem planta somente consumismo e esquece do espiritual, esquece das 

coisas que realmente são importantes, não pode esperar coisa diferente no 

seu futuro, vai colher desvalor, materialismo e egoísmo. É isto que a 

sociedade está devolvendo, infelizmente!  De repente queremos encontrar 

um "bode expiatório", um culpado, alguém a quem queremos jogar a culpa 

de tudo o que estamos colhendo de valores sociais, no governo, na política, 

mas não é assim...  Cada um de nós tem a sua parcela de contribuição e de 

responsabilidade em relação a tudo o que está acontecendo e voltando a 

nós. 

Mas, a nossa grande esperança é que sabendo disso, possamos daqui prá 

frente semear a boa semente e viver melhor. 
 


