
A história de um menino que não cresceu…

"Era uma vez a "Branca de Neve"... "Os três porquinhos"..."O Capuchinho Vermelho"...

De entre as muitas histórias ouvidas, há uma que nunca antes foi contada: 

A história de um menino que não cresceu!



História adaptada por M.

disponível em: 

Era uma vez um menino que não cresceu. 

Quer dizer, cresceu de corpo, aumentou de tamanho, mas o seu coração e a 

sua forma de ver as coisas 
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Era uma vez um menino que não cresceu. 

Quer dizer, cresceu de corpo, aumentou de tamanho, mas o seu coração e a 

sua forma de ver as coisas continuou a ser tal e qual a de uma 

“O menino que não cresceu” 

Quer dizer, cresceu de corpo, aumentou de tamanho, mas o seu coração e a 

tal e qual a de uma criança.



História adaptada por M.

disponível em: 

Esse menino gosta muito de brincar e acredita que, mesmo sendo mais 

crescido, é possível ainda ser pequenino… e fazer em cada dia a magia de um 

Arco-Íris. 

Por isso o seu Mundo é de muitas cores e o seu sorriso e 

encantam todas as pessoas

sentimento bom, como se fosse pintado por um pequeno anjo:
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Esse menino gosta muito de brincar e acredita que, mesmo sendo mais 

ser pequenino… e fazer em cada dia a magia de um 

  

Por isso o seu Mundo é de muitas cores e o seu sorriso e 

encantam todas as pessoas! E o seu Arco-Íris é especial, porque cada cor é um 

como se fosse pintado por um pequeno anjo:

Vermelho para a alegria,

Laranja para a amizade,

Amarelo para a tranquilidade,

Verde para o respeito,

Azul para a paz,

Indigo para a paciência,

Violeta para a partilha...

“O menino que não cresceu” 

Esse menino gosta muito de brincar e acredita que, mesmo sendo mais 

ser pequenino… e fazer em cada dia a magia de um 

Por isso o seu Mundo é de muitas cores e o seu sorriso e compreensão 

Íris é especial, porque cada cor é um 

para a alegria,

para a amizade,

para a tranquilidade,

para o respeito,

para a paz,

para a paciência,

para a partilha...



História adaptada por M.

disponível em: 

Mas, de vez em quando, o 

muito maldispostas… com elas

trovões…

Até parece que algum pequeno 

anjo tinha estado a fazer, pintando tudo de cores escuras e trazendo os 

sentimentos maus:

Castanho para a preguiça, 

Roxo para a teimosia,

Cinzento claro para

Cinzento médio para

Cinzento-escuro para

Preto para a maldade
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Mas, de vez em quando, o seu Arco-íris desaparece e surgem

com elas esconde-se o azul do céu e

Até parece que algum pequeno diabinho resolveu estragar o trabalho que o 

anjo tinha estado a fazer, pintando tudo de cores escuras e trazendo os 

preguiça, 

a teimosia,

a raiva, 

para a desobediência,

para a agressividade,

a maldade…

“O menino que não cresceu” 

íris desaparece e surgem nuvens

acontecem raios e 

resolveu estragar o trabalho que o 

anjo tinha estado a fazer, pintando tudo de cores escuras e trazendo os 



História adaptada por M.

disponível em: 

Mas este menino acredita 

melhor: um mundo de igualdade, em

sermos amigos. Por isso, pede ajuda ao vento e

negras e maldispostas para bem longe!

Assim, faz com que cada dia tenha o seu Arco

Para ele e para todos os que o rodeiam!
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este menino acredita que, todos juntos, podemos fazer um 

undo de igualdade, em que devemos acreditar 

, pede ajuda ao vento e espanta todas as nuvens 

para bem longe!

faz com que cada dia tenha o seu Arco-Íris de bons sentimentos. 

os que o rodeiam!

“O menino que não cresceu” 

podemos fazer um Mundo 

devemos acreditar uns nos outros e 

espanta todas as nuvens 

Íris de bons sentimentos. 



História adaptada por M.

disponível em: 

Na verdade, o seu coração é pequenino, porque bate como o de

procurando coisas boas, alegres e positivas e partilhando

Mas, por outro lado, o seu coração é enorme: porque nele cabem todas as 

crianças, todos os meninos e meninas, todos os amigos que têm a sorte de o 

conhecer.

Acreditem que ele existe

um menino que não cresceu

tal como se fossem estrelas!
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Na verdade, o seu coração é pequenino, porque bate como o de

procurando coisas boas, alegres e positivas e partilhando-as com os outros.

Mas, por outro lado, o seu coração é enorme: porque nele cabem todas as 

crianças, todos os meninos e meninas, todos os amigos que têm a sorte de o 

que ele existe mesmo! E é muito bom que nós possamos conhecer 

um menino que não cresceu e que espalha alegria e felicidade por todo o lado, 

!

FIM

“O menino que não cresceu” 

Na verdade, o seu coração é pequenino, porque bate como o de uma criança

as com os outros.

Mas, por outro lado, o seu coração é enorme: porque nele cabem todas as 

crianças, todos os meninos e meninas, todos os amigos que têm a sorte de o 

! E é muito bom que nós possamos conhecer 

e que espalha alegria e felicidade por todo o lado, 


