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O dente de leão é uma planta cujo nome cien-
tífico é taraxacum officinale. Essa planta, também 
utilizada de forma medicinal, possui um caule oco 
e ereto, com folhas divididas em segmentos pro-
fundos e flores de tom amarelo, podendo atingir 
cerca de 30 centímetros de altura. Talvez, com 
essas descrições, você ainda não a tenha identifica-
do; mas é provável que já tenha soprado um den-
te-de-leão para observar suas sementes voarem ao 
vento. Muitas pessoas não podem ver a plantinha 
que já querem soprá-la. Para muitos, um passa-
tempo; mas, para as sementes que são lançadas ao 
vento, uma estratégia magnífica de procriação da 
espécie. Graças ao formato semelhante ao de um 
paraquedas, com uma haste presa a um tufo de 
cem filamentos (pappus), as sementes conseguem 
percorrer longas distâncias antes de caírem no 
chão. Foi assim que a espécie conseguiu se espa-
lhar pelo mundo. 

Toda criação do nosso Deus é perfeita. A pecu-
liaridade do dente de leão evidencia que o Criador 
de todas as coisas é detalhista e que tudo tem uma 
finalidade essencial. Quando sopramos a planti-
nha, vemos seus tufos voando pelo ar, mas não 
conseguimos perceber que eles levam as semen-
tes, que geminarão e crescerão ao chegar em terra 
fértil, formando uma nova planta. A leveza dos 
tufos os leva para outros lugares. 

Antes de voltar para o Pai, Jesus Cristo disse 
que deveríamos ser suas testemunhas, pregando 
o Evangelho a todas as pessoas. Este é o propósito 
da igreja: anunciar o Evangelho de Cristo a todos 
que não O conhecem. Mas o que a anunciação do 
Evangelho tem a ver com a planta dente de leão?

Muitas vezes, falta-nos leveza para alcançar 
novos lugares. Ficamos presos em nossas igrejas, 
quando nossa real missão é semear a semente da 
salvação em outras terras, que estão secas e des-
truídas pelo pecado. 

Em Atos 1.8, lemos: “Mas recebereis a virtu-
de do Espírito Santo, que há de vir sobre vós 

e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, 
como em toda Judeia e Samaria, e até os confins 
da terra”.

 A ordenança de Jesus aos discípulos não foi que 
ficassem apenas em Jerusalém, mas que levassem 
o Evangelho aos confins da Terra.  Nós somos como 
a dente de leão: guardamos em nossa essência 
as sementes das boas-novas. O Espírito Santo é o 
sopro que nos lança ao vento e nos leva a lugares 
antes nunca imaginados. Somos a geração escolhi-
da por Deus para ser sensível à Sua voz e cumprir 
os Seus mandamentos com leveza e ousadia.
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 https://revistapesquisa.fapesp.br/ 

 https://www.tuasaude.com/dente-de-leao/
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