


Contam que, no início de tudo, o céu 
ficava tão perto da terra que as crianças 
podiam colher estrelas para brincar. Mas, 
com o passar dos tempos, ele foi ficando 
longe, longe, longe... 

Da varanda, vez em quando, Sofia tinha a 
impressão de que o céu estrelado vinha 
se aproximando para abraçar sua casa. 
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Fora seu irmão Gabriel, de 3 
anos, viriam as 3 Marias: Ma-
ria Flor, Maria Celina e Maria 

Estela, as trigêmeas, suas 
melhores amigas. 

Sofia estava muito anima-
da! Corria de um lado para o 
outro, virando estrelas acro-
báticas pela casa! A menina 

amava dar estrelas. E Gabriel 
amava imitar Sofia.

Foi por isso que resolveu
 comemorar o aniversário 
de 6 anos com uma festa 
do pijama na varanda! Era 
seu lugar preferido. Ajudou 
a enfeitar, deixando tudo 
ainda mais especial, com 
bandeirolas e guirlandas. 



As crianças só acalmaram à noite, olhan-
do o céu. A gata Ísis também se aninhou 
com elas, ronronando. Descansavam em 
seus tapetes acolchoados, enquanto o 
brilho da noite atravessava a grande 
vidraça da varanda. 

Sofia, Gabriel e as trigêmeas pareciam 
estrelas caídas, de barriga para cima, 
corpos deitados com os braços e as per-
nas abertos, acompanhando as pontas 
de cada tapete.



Quando, de repente, aconteceu: o céu 
veio se aproximando, se aproximando, 
se aproximando e as estrelas começa-
ram a cair, madurinhas! 

Foi o melhor presente de aniversário! 
Bem na hora de cantar os parabéns!

Sofia abriu a janela, e as crianças come-
çaram a recolher aquela chuva fina de 
estrelas cadentes em seus potinhos. 



As estrelas cadentes pareciam sementes.
 

Logo cedo, com o raiar do dia, começou a plantação. 
Até a gata Ísis veio ajudar, seu focinho ficou todo 
pintado de terra. E a festa virou horta na varanda! 

Será que nasceriam pés de estrela? 
Os pezinhos teriam o nome de cada criança! Elas 

foram correndo fazer plaquinhas com nomes! Sapa-
teavam, animadas, com a planta dos pés descalços. 

Miau?



As crianças nunca mais pararam 
de cuidar e a varanda de Sofia 
– que também era de Gabriel e 
das 3 Marias – virou um jardim 
estrelado de Vida! 

Porque Sofia sabia, 

Sofia foi buscar a régua do cres-
cimento de Gabriel, para medir o 
crescer das plantas. 

Afinal, Sofia sabia: não havia tan-
ta diferença assim entre plantas, 
crianças, bichos e estrelas, não é 
mesmo? 

ela sempre soube.
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