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Para Ju, com afeto e cuidado



Era uma vez uma menina que morava num planetinha tão pequeno, mas tão 
pequeno que mal cabia seus pés.



Não tinha quase nada nele e de lá podia ver a lua, o sol e os outros planetas do 
sistema solar.



Todos os dias, ao raiar do sol, cuidava da sua galinha, dos peixinhos, da árvore e dos 
passarinhos.



Não podia criar bichos grandes no seu planetinha, por isso morava com os 
pequenos: formigas, grilos e besouros, também faziam parte do 

seu pequeno mundo.



Às vezes, um sapinho se machucava pulando de estrela em estrela, então ela fazia 
um curativo na sua perninha.



A menina descobriu um novo planeta para onde ia brincar assim que se levantava da 
cama, pela manhã, esquecendo assim do seu planetinha e de tudo o que havia nele.



Porém, certo dia a menina viu o seu planetinha ficar triste assim do nada.
- Do nada não, faltou cuidado, disse para si.



Toda preocupada e sem saber o que fazer abriu o bocão. Chorou muito.
Chorou até se cansar. O planetinha estava tão triste que não queria mais

comer e nem tomar banho.



Uma estrelinha que por ali passava disse para ela que aquilo poderia ser doença da 
alma. A menina procurou saber mais daquela doença e a estrelinha contou-lhe de um 

planeta onde muitas pessoas sofriam com esse mal.
- Como curar meu planetinha?

- Com amor, menininha!



Então, a menina voltou a cuidar do seu planetinha como antes acordando mais 
cedo ainda. Dando banho nos bichinhos, fazendo mingau para as formigas e 

ouvindo as reclamações das suas galinhas. 
Sabiam que galinha vive reclamando atenção?



De repente, o planetinha e tudo o que havia nele voltou a sorrir e a menina nunca mais 
deixou de cuidar das suas coisinhas. Até decidiu fazer uma festa por ano para comemorar 

o Dia do Cuidado. Sim, era a festa do cuidado.
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