
A Lua que não 

conseguia crescer 

 
Era uma vez uma lua chamada Maria. Maria não era 

uma lua muito alegre. Quando ela fez 15 anos e a sua 

prenda foi iluminar o planeta Terra não ficou a mesma, 

ficou mais triste, preta e sem forças. 

Todos os dias passavam por ela pequenas estrelas 

crianças a caminho da escola. 

Certo dia uma estrelinha chamada Alba parou em frente 

de Maria e perguntou-lhe: 

-Que se passa contigo Maria? Passo por aqui todos os 

dias e vejo-te sempre triste. Podes explicar-me porquê? 

-Alba já estas atrasada para as aulas. Vai, depois 

falamos. 

-Está bem…até logo. 

Quando as aulas de Alba acabaram encontraram-se no 

mesmo sitio de há bocado e Alba perguntou-lhe outra vez: 



-Agora diz-me que se passa? 

-É um segredo, prometes não contar em quaisquer 

circunstâncias? 

-O que é isso? 

-Esquece. Ok…eu vou-te contar, eu não consigo mudar 

de fase. Eu só consigo ser Lua Cheia. 

-E qual é o problema, nunca ninguém se queixou pois 

não? Não te preocupes… 

-Ok vou tentar. Vai para casa Alba, a tua mãe deve estar 

preocupada. Tchau… 

-Ok tchau… 

Maria não ficou nada aliviada. Sem esperanças foi ter 

com o seu avô, o senhor Alexandre. Ele aconselhou a neta 

a ir ver a senhora Nova, a senhora Crescente e o senhor 

Minguante. 

E assim fez. Primeiro a senhora Nova: 

-Olá, eu chamo-me Maria e tenho um grande problema, 

eu não consigo trocar de lua cheia para lua nova, pode-

me conceder esse dom? 

-Não sei, tens de me provar que és suficientemente 

bondosa para seres lua nova. Agora vai. 



Maria, confusa, pensou e pensou mas não conseguiu 

pensar em nada. No caminho para a casa da Alba viu 

um meteorito triste sem dinheiro. Maria teve pena e deu 

algum dinheiro ao pobre meteorito. 

De repente apareceu ao pé da senhora Nova que lhe disse: 

-Minha querida Maria, tu mostraste ser bondosa e digna 

de ser lua nova, por isso te concedo o poder da 1º fase da 

lua, a Lua Nova. 

Maria, feliz, agradeceu e saiu. 

Foi para casa da senhora Crescente: 

-Boa tarde, eu sou a Maria uma lua com um problema. 

Pode-me conceder o poder da lua crescente? 

-Só se me mostrares que és crescida o suficiente. 

Maria repetiu a pensar até que viu a Alba a ser castigada 

por chegar atrasada a casa. Maria foi até lá e ficou com 

as culpas. De repente estava ao lado da senhora Crescente 

que lhe disse: 

-Maria mostraste-me ser digna e crescida para eu te 

conceder a 2º fase da lua, a Lua Crescente… Parabéns. 

No fim foi para casa do senhor Minguante que lhe disse 

logo que a viu: 

-Menina não podes entrar, só podes quando eu souber 

que és inteligente o suficiente para entrar. Sai… 



Assim fez Maria. 

Maria viu Marte triste e perguntou-lhe porquê. Ele 

respondeu-lhe que não sabia como entrar outra vez na 

rota. 

Maria, triste, tentou ajudar e pensou numa forma que 

depois de ela a experimentar deu certo, por isso apareceu 

ao pé do senhor Minguante que lhe disse: 

- Que se passa menina linda que eu acho que se chama 

Maria? 

-Você me pode conceder a 3º fase da lua, a Lua 

Minguante? 

-Claro… 

Contente, Maria fez uma grande festa e todos foram 

convidados. 

E a partir desse dia nunca mais ninguém viu Maria 

triste. 

 

FIM 
 

 


