
 



▪ Prefácio 
  Esta coletânea é dedicada a todos aqueles que se encontram desesperançosos.  

  Durante o desenvolvimento deste trabalho, diferentes emoções foram experimentadas pela equipe 
Gotinhas do Bem. Nossos voluntários ficaram frente a energia incansável das crianças, a sua sede por 
felicidade, fomos reabastecidos de  alegria a cada visita à Escola Municipal Professora Mônica 
Tomás. Perdemos a conta de quantos abraços sinceros recebemos, ao ponto de nossos sorrisos se 
tornarem a expressão cotidiana. Os alunos trouxeram a magia mais poderosa de todas mais uma vez 
para nossas almas: a esperança. Em cada olhar, fala ou gesto eles nos mostraram que o final feliz é 
possível para todos que trabalharem por ele.  

  Por todo o período de visita ao Lar de Idosos São Vicente de Paulo, muitas recordações nos foram 
apresentadas e expectativas foram depositadas. Os idosos confiaram suas histórias a nós, e a cada 
olhar era claro que esses tinham infinitas crenças em nosso próprio poder de transformação. Eles 
foram a parte que contribuiu com a certeza de que um final feliz só é possível se ACREDITARMOS 
nele, e principalmente se entendermos nosso próprio superpoder de transformação.  

  O propósito do Gotinhas do Bem consiste em levar e reavivar a esperança naqueles que por algum 
motivo a deixaram de lado. Buscamos criar oportunidades quando elas não se revelam por si 
mesmas. A iniciativa Ouvir&Contar funciona como um abraço entre gerações, porque esse singelo 
ato é capaz de dividir dores e somar alegrias, da mesma forma este trabalho busca levar a esperança 
de uma ponta a outra.  

  Assim, a cada vez que você, caro leitor, estiver desesperançoso imagine o olhar de todos os 
maravilhosos ilustradores desse livro. Mentalize a gratidão dos vovôs e vovós ao receberem os 
presentes que as crianças com tanto amor conceberam. Os seres humanos às vezes só precisam de 
uma pontinha de esperança para encontrar o caminho para a felicidade.  

  Por isso, viagem com as histórias e ilustrações presentes neste livro. Elas foram constituídas com 
MUITO AMOR.  

  Atenciosamente, 

Equipe Gotinhas do Bem

 



▪ No reino encantado da Costa 

  Em uma bela manhã de domingo, no Reino Encantado de Costa, nasceu um menino com carinha de 
sapeca, sorriso de aventura e olhar de admiração. O Reino, até então habitado por maioria adultos, 
ganhou uma criança espoleta. O que antes era calmaria, transformou-se em peripécias, o mundinho 
de Inocêncio estava sendo criado.  

  Quando criança, o rapazinho ajudava sua mãe com os trabalhos caseiros, mas não deixava os 
sonhos e nem as brincadeiras de lado. Sempre foi esforçado, sorridente, aventureiro e o mais 
importante, tinha a inocência ao seu lado. Apesar das peças pregadas, era sempre cauteloso e 
responsável.  

  O tempo foi passando, as brincadeiras foram ganhando maturidade e o seu dom de trazer vida a 
todos objetos mortos, foi aperfeiçoando-se. Assim, Inocêncio passou a trabalhar em uma oficina 
mecânica, consertava utensílios que pareciam não ter mais utilidade. Ainda assim, o espírito 
brincalhão habitava naquele mocinho. O sorriso sempre fora o mesmo, aventureiro e sem maldade 
alguma.  

  Com as constantes transformações no Reino Encantado de Costa, aquele lugar começou a ser 
pequeno para aquele jovem aventureiro. Sua alma sonhadora tomou forma e Inocêncio decidiu se 
mudar. Não levou muitas coisas, mas levou consigo o amor pela sua família, a compaixão e a 
saudade de sua terra.  

  Ao chegar no Reino de Sousa, voltou ao trabalho em uma oficina, passou dias e noites cuidando do 
seu dom, ressuscitando todos os materiais que ali chegavam, quase não tinha tempo para festas e 
namoradas, mas isso não era problema, sua felicidade estava em si mesmo.  

  Inocêncio mal viu o tempo passar e quando se deu conta, tinha esquecido de cuidar de sua saúde, 
um mal havia tomado conta de seu corpo, mas esse contratempo nem sequer foi capaz de tirar seu 
riso, sua alegria e seus sonhos. Aquela criança espoleta ainda vivia dentro daquele corpo, mas as 
peripécias agora tinham uma pitada de juízo.  

  Sua fé e felicidade foram capazes de tirar o mal de seu corpo, já estava saudável agora. Ele retomou 
sua vida, mas sem trabalho, vivia por conta de si mesmo, voltou a ser criança. Inocêncio nunca 

perdeu sua afeição sapeca e nem os seus olhos de admiração.

 



▪ Entre viagens e fazendas 
  Era uma vez, em uma fazenda bem distante, um homem chamado Pedro. Pedro gostava muito da 
natureza: se aventurava sempre em sua fazenda e na floresta que cercava o lugar. No seu quintal, 
havia um monte de bichos: 6 cachorros, 5 gatos, 3 papagaios, 4 porcos e 1 cavalo. Como tinham 
vários animais selvagens na floresta, Seu Pedro precisava defender seus bichinhos das garras de 
onças e macacos agressivos! Com frequência, brigava com esses animais para espantá-los de sua 
floresta, em uma luta muito acirrada. Mas no final do dia, tudo ficava bem. 

  Apesar da harmonia de sua fazendinha, Seu Pedro passou a se sentir entediado. Mesmo amando 
muito seu lar, seus bichinhos, o rio e a floresta, o homem sentia falta de uma aventura diferente. 
Então, começou a procurar coisas diferentes para fazer. Passou a frequentar mais a cidade, tentou 
aulas de cerâmica, tentou andar de bicicleta e também deu uma chance para o xadrez. No entanto, 
não se sentia completamente satisfeito ainda. 

  Até que um dia, teve a ideia de fazer uma viagem! Ora, nunca havia saído do país, por que não? Seu 
Pedro sempre quis visitar os países vizinhos do Brasil, fazer um tour por alguns países da América 
do Sul. Então, economizou, comprou suas passagens e embarcou nesta jornada com seu corpo e 
alma. 

  O primeiro país de sua tour foi o Peru! Nele, Pedro visitou Machu Picchu e conheceu tudo sobre a 
cultura dos nativos que lá viviam, há anos atrás! Depois, o homem passou um baita frio nas 
montanhas de gelo do Chile. Por fim, o senhor quis conhecer a cultura do tango e as Cataratas do 
Iguazú na Argentina. 

  Essa experiência foi tão incrível para o homem que ele decidiu expandir suas viagens para o resto 
do mundo! Conheceu a Torre Eiffel na França, fotografou as esculturas e as pinturas greco-romanas 
e passou pelas catedrais da Espanha. 

  No fim, percebeu que sentia muita saudade de casa. Afinal, lá, junto aos seus bichinhos e sua 
fazenda, era onde ele realmente pertencia. Com o coração rico em aventuras e aprendizados, Seu 
Pedro finalmente volta para casa com muitas histórias para contar!

 



▪ O caminhão 
  Em uma pequena cidade do nordeste nasce uma criança de família muito pobre, o Adalberto, e 
desde pequeno se aventurava junto ao seu pai para descobrir novas informações sobre caminhões e 
veículos. 

  Com 15 anos o pequeno garoto teve seu dom descoberto, era um excelente mecânico, conseguindo 
consertar um caminhão que nem seu pai conseguia. Com 20 anos ele foi desafiado pelos outros 
mecânicos de sua cidade, sendo que teria que criar um caminhão tão rápido que iria ter que 
atravessar o mundo em menos de uma semana.  

  Todos sabiam que era impossível, mas o jovem Adalberto tinha fogo em seus olhos e não iria 
desistir nunca e foi aí que iniciou seu difícil trabalho. Começou coletando peças, mas como era muito 
pobre não tinha como comprar as melhores, então foi em um ferro velho qualquer e coletou o que 
pode.  

  Voltando para casa percebeu que uma das peças que iria utilizar para fazer o motor estava brilhando 
e ficou assustado, mas continuou indo para sua casa e iniciou o processo de feição do motor e do 
caminhão. Após um longo mês de trabalho ele terminou seu caminhão e o levou até  o local em que 
seria feito o desafio, logo de início o caminhão não deu partida e ficou assim durante 20 minutos.  

  Todos estavam rindo e zombando de Adalberto, mas ele não perdeu seu foco e sua determinação. 
Após um tempo seu caminhão deu partida e foi a toda velocidade, seu motor brilhava e fazia 
barulhos muito altos, que foram o suficiente para silenciar toda sua cidade e manter somente seu 
som.  

  O veículo alcançou cerca de 1000 km/h e deu a volta no mundo em menos de 6 dias, seu caminhão 
parecia estar voando por cima dos oceanos, foi aí que conclui que a sua peça era uma peça mágica. 
Foi assim que conquistou o respeito de todos os mecânicos do mundo e ficou extremamente bem 
sucedido ao longo de sua vida, sendo um homem de bem e sempre focado em o que ama, ser 
mecânico.

 



▪ A sábia cobra 
  Há muito tempo atrás, em uma terra tão tão distante, nascia um menino chamado Pedro, ele era o 
mais novo de oito irmãos que não entendiam a personalidade do pequeno . Corajoso. Engraçado. 
Aventureiro.  

  Certo dia, tentando fugir das implicâncias de seus irmãos, Pedrinho fugiu para o bosque. Ele correu, 
correu, correu, até que sem querer pisou em alguma coisa:  

—Ai! - exclamou uma cobra, o menininho pulou de susto- 

—Me desculpe – disse Pedro – Não queria machucar você! 

  A cobra começou a encarar o menininho, e notou que pouco tempo depois ele começou a chorar. 
Sem entender o que estava acontecendo ela perguntou: 

_ Ei, está tudo bem? Por que você chora? Não precisa ficar assim, até já parou de doer.  

_ Não é a sua dor física que me preocupa – falou ele entre lágrimas – É porque eu sei como é ruim 
quando não se importam com a nossa presença, sem perceber foi isso que demonstrei ao pisar em 
você.  

  Por alguns segundos, a cobra tentou entender o que aquela afirmação realmente significava. O 
garotinho não estava falando apenas do que acabara de acontecer. Curiosamente preocupada ela o 
questionou a respeito do que tais palavras realmente significariam.  

  Enquanto conversavam, Pedro contou que seus irmãos não faziam questão de vê-lo feliz. 
Compartilhou que era obrigado a fazer o que seus irmãos mandavam e não gostava disso. Até mesmo 
na escola, eles o mal tratavam e o excluíam. Por não acreditar que ele merecia carinho, ele não 
procurava fazer amigos. 

  A cobra ficou sem reação ao ver que aquela criança não se achava merecedora de amor. Ao estar 
frente aquela confissão tão sincera ela falou:  

_ Uma vez um grande amigo me disse que é errado desistirmos de todas as chances de ser feliz 
porque uma esfera da nossa vida não deu certo. Algumas pessoas não estão preparadas para 
receberem todo o amor que podemos dar. Algumas pessoas às vezes nem sabe que elas precisam. 
Mas uma coisa que aprendi é que são essas pessoas que nós mais precisamos amar. Elas estão tão 
necessitadas que acabam por descontar em nós suas frustrações, e a culpa não é nossa.  



  A infância e adolescência de Paulo teriam sido muito sofridas se não fosse por aquele conselho 
dado por aquela que se tornaria sua melhor amiga. No entanto, naquele momento o pequeno Pedro 
aprendeu que as pessoas que mais espalham coisas ruins são aquelas que mais precisam ser amadas. 
Porque não somos amados porque somos bons, somos bons porque somos amados.  

 

▪ O gavião 
Descrição: Desenhado por um dos vovôs diagnosticado com Doença de Parkinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Nasce um macaquinho  
Era uma vez, uma mulher muito bonita e que sonhava em construir uma grande família no futuro. 
Certo dia enquanto caminhava pelo bosque conheceu o seu amor verdadeiro, o rapaz se apaixonou 
pela mulher no instante em que a viu: 



_ Oh bela donzela! Você tem o coração mais bonito que já conheci – afirmou ao ver que ela brincava 
com passarinhos rodeada por todos os outros habitantes da floresta – Agora que meu coração sabe 
como é estar completo não consiguirei viver sem você! Me daria a honra de se casar comigo? 

A moça ficou um pouco espantada com a rapidez do pedido, afinal havia acabado de conhecer o 
rapaz! Por isso pediu um tempo para pensar a respeito da proposta. No entanto, conforme o tempo 
passava a conexão entre os dois só crescia e ficava mais forte. Então, ao ver que também estava 
apaixonada ela decidiu aceitar o pedido.  

Um ano se passou desde o casamento e o casal esperava um filho. A alegria se espalhou por toda a 
floresta quando a notícia foi compartilhada, até mesmo as árvores ficaram empolgadas. Os animais 
se encarregaram de preparar o quarto do bebê que estava a caminho. Os esquilos ficaram 
responsáveis por construir o berço, os ratinhos tiveram de costurar todas as roupinhas.  

Foi então que chegou o dia tão esperado, a criança nasce. Porém, para a surpresa coletiva o bebê 
parecia um macaco! Ninguém entendeu. Como podia? Olharam mai perto e perceberam que se 
tratava sim de um filhote de humano, mas com muito mais pelos, orelhas engraçadas e olhos 
pequeninos.  

Os pais ficaram preocupados. O que aconteceria com aquela criança? Eles sabiam que o amariam 
independente de qualquer coisa, mas e os outros? Será que eles entenderiam?  

No segundo dia de vida do bebê, a mãe chorava ao lado do berço quando notou um pequeno brilho 
pousar na janela. Não demorou muito para que aquela luzinha se revelasse uma fada.  

_ Por que está chorando? – perguntou a fada, ao entender a situação ela deu uma solução- Eu não 
posso usar minha magia para libertar completamente o seu  bebê, ele tende crescer e se mostrar 
merecedor do feitiço. Então, em seu nono aniversário aparecerá uma menininha diferente. Ela lhe 
apresentará suas inseguranças e medos profundos. O seu bebê deve tratar e aconselhar a garotinha 
usando tudo aquilo que aprendeu até então. Assim, se ele mostrar que em seu coração existe apenas 
amor e respeito a cura aparecerá.  

Moral da história: Devemos sempre respeitar as diferenças, porque todos nós as possuímos e o que 
realmente importa para que nossos desejos sejam concretizados é a quantidade de amor que existe 
em nossos corações.

  



▪ Cantiga de ninar  
 

Mãezinha do céu 

Eu não sei rezar  

Só sei dizer que eu quero te amar  

Azul é teu manto, branco é teu véu 

Mãezinha, mãezinha, mãezinha do céu 

 


