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A LENDA DAS TRÊS ÁRVORES 

 
Havia no alto de uma montanha três árvores que sonhavam o que 

seriam depois de grandes. 
 
A primeira, olhando as estrelas, disse: “Eu quero se o baú mais 

precioso do mundo, cheio de tesouros”. 
A segunda, olhando o riacho, suspirou: “Eu quero ser um navio 

grande para transportar reis e rainhas”. 
A terceira olhou para o vale e disse: “Quero ficar aqui no alto da 

montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem 
os olhos e pensem em Deus”. 

 
Muitos anos se passaram e certo dia três lenhadores cortaram as 

árvores que estavam ansiosas em ser transformadas naquilo que sonhavam. 
Mas os lenhadores não costumavam ouvir ou entender de sonhos... Que 
pena! 

 
A primeira árvore acabou sendo transformada em um cocho de 

animais coberto de feno. 
 
A segunda virou um simples barco de pescas, carregando pessoas e 

peixes todos os dias. 
 
A terceira foi cortada em grossas vigas e colocada de lado num 

depósito. 
 
Então, desiludidas e tristes, as três perguntaram: Por que isso? 
Entretanto, uma bela noite, cheia de luz e estrelas, uma jovem mulher 

colocou seu bebê recém-nascido naquele cocho de animais. E de repente, a 
primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. 

A segunda árvore estava transportando um homem que acabou por 
dormir no barco em que se transformara. E quando uma tempestade quase 
afundou o barco, o homem levantou-se e disse: “Paz!”. 

E num relance, a segunda árvore entendeu que estava transportando 
o rei do céu e da terra! 

 



 
 
Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se 

quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado 
nela. 

Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas, no domingo seguinte, o mundo 
vibrou de alegria. 

E a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem 
para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de 
Deus e de seu filho ao olharem para ela. 

 
As árvores haviam tido sonhos e desejos. Mas sua realização foi mil 

vezes maior do que haviam imaginado. 
 
Portanto, não esqueça: não importa o tamanho do seu sonho! 

Acreditando nele, sua vida ficará mais bonita e muito melhor de ser 
vivida! 
 
Colaboração: José de Mattos Souza 
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VOCÊ TEM O QUE É PRECISO 

 
Autor desconhecido 
 
Quase não existe diferença visível entre o atleta vencedor e o que chega por 
último. 
 
Ambos possuem o mesmo número de músculos para trabalhar. 
 
Ambos jogam com as mesmas regras e usam equipamentos semelhantes. 
 
Porém, o vencedor é o que tem a determinação de vencer. O vencedor é 
aquele que faz o que é preciso, treina dia após dia, esforça-se um pouco 
mais a cada treino, é capaz visualizar sua passagem pela linha final à frente 
do resto. 
 
Tanto o vendedor melhor pago quanto aquele que raramente realiza uma 
venda possuem os mesmos talentos e recursos. A diferença está no que eles 
fazem com o que têm. 
 
Tanto o escritor que mais vende quanto o que nunca publicou nada 
possuem o mesmo dicionário cheio de palavras para trabalhar. A diferença 
está no que eles fazem com o que têm. 
 
Você já possui a matéria-prima para o sucesso e a realização. 
 
Você possui o necessário para atingir a grandiosidade em tudo que você 
quiser. Você tem dentro de si o potencial para conquistas extraordinárias. 
 
Ninguém é mais nem menos equipado para o sucesso do que você. Mas é 
você quem deve fazê-lo acontecer, e é quem tem que assumir o 
compromisso e fazer o que for necessário para atingir a grandiosidade de 
que é capaz. 
 
Você tem o que é preciso. 
 
Faça acontecer! 


