
  



  
 
 



  
 



  
  



 

O MENINO QUE ENXERGAVA COM O 

CORAÇÃO 
 
 
 
 

   Em uma pequena cidade do interior, vivia um garoto chamado João, junto 

com seu cachorro Tom, um cão guia, que passou a ser seu melhor amigo, 

além de ajuda-lo por causa de sua deficiência visual, que através dela 

aprendeu a enxergar o mundo de uma maneira muita especial, pelo coração. 

João tinha vários amigos, adorava a praia, o mar, sentir os ventos, e Tom 

sempre estava junto em todas as suas aventuras. 

   Certo dia, eles decidiram dar um passeio com seu amigo Pedro na praia, 

seu lugar favorito. Sentiram a brisa do mar, andaram de bicicleta, correram 

pela areia deixando suas pegadas, brincaram, deram risadas e por fim 

pararam para tomar um lanche e fazer um piquenique na areia, com um 



delicioso lanche e um suco de laranja natural preparado pela mãe de Pedro, 

que fez até um bolinho de cachorro para Tom. 

   Ao terminarem o lanche, ouviram alguns garotos jogando bola na areia ali 

perto, foram chegando perto quando de repente surge uma garota atrapalhada 

correndo atrás da bola, e seu chapéu que estava sendo levado pelo vento. Seu 

nome era Madalena, uma menina muito doce e bonita, com belos cachos e 

seu chamativo vestido cor de rosa com bolinhas brancas, junto ao seu chapéu 

com um laço, também cor de rosa. 

   Logo após conseguir resgatar o que queria, Madalena veio em direção de 

João e Pedro, perguntou seus nomes, fez carinho em Tom, que logo de 

primeira impressão teria gostado muito dela, e então os chamou para brincar. 

Passaram a tarde toda juntos, observaram as nuvens, os balões, descrevendo 

a paisagem para João, que ficava deslumbrado com cada detalhe que seus 

amigos contavam, além de ouvir o som dos animais e do mar, que ali 



estavam. Ao final da tarde, foram se despedindo, Madalena entregou a João 

uma estrela do mar, para ele sempre se lembrar dela, e daquela inesquecível 

tarde que passou com seus amigos. Logo cada um foi de volta para as suas 

casas. 

   Já em casa, antes de dormir, João contava para seu cachorro como havia 

sido seu dia, lembrava os momentos, e estava junto á ele, o presente de 

Madalena, a estrela do mar. Ao adormecer, sonhou com outra tarde daquela. 
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