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O girassol é uma linda planta de grandes flores amarelas e vi-

sual deslumbrante. Nativo da América do Norte, o girassol, tem 

uma característica muito peculiar: aprestam um comportamen-

to chamado “heliotropismo”, que por sua vez faz com que eles 

se inclinem em direção ao sol, ou seja, ela gira seu caule sempre 

posicionando sua flor em direção ao sol. Por este motivo, ela é 

chamada de flor do sol. O girassol não apenas se parece com 

o sol, como também, necessita muito dos raios solares para so-

breviver. Um girassol que consiga obter pelo menos oito horas 

de luz solar por dia, pode evoluir seu crescimento a um ritmo 

muito mais rápido.

Linda lição podemos aprender com o girassol! Vivemos 

debaixo de uma promessa feita por Jesus em João 8.12: “Fa-

lou-lhes, pois, Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem 

me segue não andará em trevas; mas terá a luz da vida” 

Aqueles que seguem esta promessa deverão ser como giras-

sol e ativar o heliotropismo. Voltando todo o corpo para a luz 

que é Jesus. Assim como a luz solar aumenta o crescimento 

do girassol, a luz Cristo desenvolve nosso crescimento espi-

ritual também. O mundo vive em trevas, e só existe Um que 

venceu o pecado e resgatou o homem da escuridão: Jesus 

Cristo é o seu nome! A luz verdadeira que brilha nas trevas, 

a fonte de energia e crescimento do cristão. Devemos estar 

sempre com o coração voltado a Cristo para alcançarmos 

a luz da vida que é eterna. Mas vós sois a geração eleita, o 

sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que 

anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz”, 1Pe 2.9.

Como girassol na direção da luz
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AGORA TEMOS LUZ!


