
Quando Lúcia e sua mãe chegaram na Floricultura da Marta, a dona 
Marta parecia triste. 

“Aconteceu alguma coisa?” perguntou a mãe de Lúcia.

“As peônias que eu encomendei para a festa da sua mãe chegaram 
cheias de formigas e praticamente todas murchas. Estão horríveis”, disse 
a dona Marta. “Liguei para outros lugares para conseguir outras peônias, 
mas não consegui. Sinto muito.” 

“Minha nossa!” exclamou a mãe. “As peônias são a flor favorita da minha mãe.” 

Lúcia ficou pensando no que poderia fazer para ajudar. Não queria que 
a dona Marta se sentisse tão mal, mas também queria fazer a avó dela 
feliz no seu aniversário. Foi então que lembrou.

Um Raiozinho de Sol
“Lúcia, gostaria de vir comigo hoje de manhã fazer algumas coisas que eu 
preciso?” perguntou a mãe. “Quero falar com a minha amiga Marta, sobre as 
flores para o aniversário da Naná, e depois preciso fazer compras no mercado.”

“A Sra. Marta tem as flores mais lindas,” disse Lúcia. “Vou me arrumar agora.”



“Não fique triste, dona Marta” disse Lúcia. “Uma vez a 
Naná me disse que apesar de gostar das peônias, os lírios 
stargazer também são dos seus favoritos.” 

“Você tem razão, Lúcia!” exclamou a mãe. “Ela costumava 
cultivá-los no jardim.” 

“É mesmo? Tenho um lote maravilhoso que chegou ontem” 
disse a dona Marta. “E junto com algumas flores de cera e 
fetos, podemos fazer um arranjo encantador. Pode estar 
tudo pronto às 5 horas conforme combinado.” 

“Está ótimo, Marta” disse a mãe. “Vou pedir a Teresa para 
pegá-las. Muito obrigada.” 

“Na realidade, podemos agradecer a Lúcia, ela salvou o dia” 
disse a dona Marta sorrindo. “Estou tão feliz por você ter se 
lembrado dos lírios stargazer.”

“Os seus arranjos de flores são tão lindos” disse Lúcia. “A Naná 
vai ficar muito feliz.” 

“Você é muito amável, Lúcia” disse a Sra. Marta. “Muito 
obrigada.” 

A caminho do mercado, a mãe disse: “Obrigada pela ajuda, 
Lúcia. Você foi amável e prestativa com a dona Marta. Fez 
com que ela se sentisse muito melhor. Acho que a Naná vai 
gostar do novo arranjo de flores.” 

“Estou feliz por ter podido ajudar e encorajar a dona Marta” disse Lúcia. 
“Eu gosto de fazer as pessoas felizes.”



No caminho, Lúcia cumprimentou as pessoas que conhecia e falou 
alguma coisa amável para elas. Na padaria, Lúcia foi até o balcão. 
“Seu João”, disse ela “sua loja tem um cheiro delicioso. É minha loja 
preferida.”

“Muito obrigado, Lúcia”, disse o seu João. “Fico feliz de saber que você 
gosta da minha loja. Em que posso ajudá-la hoje?”

Quando chegaram no mercado, Lúcia cumprimentou o seu Simão, o dono 
da loja, com um sorriso alegre. “Bom dia, seu Simão” disse. “As frutas e os 
legumes estão muito bonitos hoje. Gosto do arranjo que fez na sua vitrine.” 

“Obrigado, Lúcia”, respondeu o seu Simão. “É muito amável da sua parte.” 



A mãe de Lúcia pediu alguns pães e pastéis e, quando estavam saindo, o Sr. 
João entregou a Lúcia um saquinho de papel. “Aqui Lúcia,” disse ele. “Uma 
tortinha de morango para você. Sei que gosta muito delas. Agradeço as 
palavras amáveis, fizeram meu dia melhor.” 

“Oh, muito obrigada!” respondeu Lúcia. 

O seu João despediu-se delas da porta, enquanto Lúcia e sua mãe se 
afastavam. 

“Estou orgulhosa de você, Lúcia!” disse a mãe. “Você foi amável e gentil 
com as pessoas que encontramos. Ajudou a dona Marta, foi amável com o 
seu Simão, e fez o seu João muito feliz com os seus elogios. 

“Você foi como um raio de sol para as pessoas que encontrou hoje.” 

“Fico feliz por ter feito as pessoas felizes” disse Lúcia. “Eu me sinto bem 
quando vejo as outras pessoas felizes e sorrindo.” 

Você pode ser um raio de sol para alguém hoje dizendo palavras amáveis, 
sendo prestativo e amigo. Por mais jovem ou pequeno que você seja, suas 
palavras e gestos amáveis podem fazer uma grande diferença.
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