
Os quarenta… 

 
 

Era uma vez uma menina chamada Catarina. Era muito boa aluna e, 

para além da sua atividade escolar, também gostava muito de ir à catequese, 

ao sábado. 

Para diversificar as atividades, a sua catequista decidiu fazer uma 

surpresa e foram visitar um lar de terceira idade. Todos os meninos ficaram muito 

contentes e ansiosos por irem passar uma tarde diferente e divertida. 

Chegados ao lar da terceira idade, à sua espera estavam os velhinhos a 

precisar de carinho, conforto e boa disposição. Para iniciar, as crianças cantaram 

duas músicas e os velhinhos agradeceram com muitos sorrisos e uma valente 

salva de palmas. Seguiu-se o momento que a Catarina mais gostou. Os 

velhinhos abriram os braços e todas as crianças correram para eles, começando 

a distribuir beijinhos por todos. A Catarina contou os seus beijinhos e disse que, 

no total, só ela dera quarenta beijinhos. Foram os quarenta beijinhos mais 

valiosos da sua vida e que mais prazer lhe deram. Os velhinhos ficaram muito 

emocionados e houve uma idosa que, em jeito de agradecimento, chamou a 

Catarina, deu-lhe a mão e disse: 

- Dá cá a mão, minha linda menina. Eu já recebi muitos beijos, mas o 

que tu me deste hoje soube-me tão bem, deixou-me muito feliz e deu-me mais 

saúde. Fiquei com mais vontade de viver, na esperança de voltar a receber 

muitos mais beijinhos como o teu. 

A Catarina chorou de emoção ao ouvir as palavras da dona Emília. O beijo 

dado à dona Emília não tinha sido igual aos outros. Para esta velhinha, esse 

momento significara muito mais do que o simples receber de um beijinho, por 

isso, também para a Catarina, teve um sabor especial. 

Foi uma tarde diferente para a Catarina, para todos os seus colegas e, em 

especial, para todos os velhinhos do lar de terceira idade. 

Foram quarenta beijinhos distribuídos, quarenta velhinhos felizes e 

quarenta minutos de muito amor e felicidade. 

A Catarina, depois desta tarde maravilhosa, prometeu que, até ela ter 

quarenta anos, iria repetir esta experiência, pelo menos, mais quarenta vezes, 

levando sempre consigo os quarenta beijinhos… 
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