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O carrossel parecia um relógio gigante 
no chão do parque. Os cavalos estavam no 
lugar dos ponteiros e tocava uma música 
de festa em vez de tique-taque. Ele girava 
e girava, só que, em vez de marcar as 
horas, marcava os sorrisos das crianças.



Pedrinho estava sentado no cavalinho 
amarelo de crina vermelha e rodava 
junto com o brinquedo. Mas ele não 
cava zonzo, porque era forte como 
pedra. Quando ele viu que sua mãe 
estava distraída, resolveu mostrar sua 
valentia e cou de pé.

O moço que fazia o carrossel funcionar 
gritou lá da cabine para Pedrinho se 
sentar, disse que ele ia acabar caindo. 
Só que o menino não quis obedecer e 
continuou aprontando. Então ele viu 
que uma menina, do lado de fora, olhava 
sério para ele.



Ele não sabia quem 
era aquela garota, 
que parecia mais 
velha, mas ela não 
tirava os olhos de 
Pedrinho. Ele 
cou com medo de 
ela contar para a 
mãe dele que ele 
estava fazendo 
coisa errada e 
resolveu se sentar.



Ele pensou: “Eu, hein?! Ela 
deve ser algum fantasma”. E 
no que se virou, tomou o 
maior susto.

Quando o carrossel 
parou e todos desceram, 
Pedrinho olhou para os 
lados, mas a menina tinha 
sumido. 



– Eu não sou nenhum fantasma! 
– A menina apareceu do nada e 
falou. – Fantasmas, você só vai 
encontrar no túnel do terror, 
que tem um monte de boneco 
fantasiado. Eu sou em espírito 
protetor. Vim aqui para cuidar 
de você.



Espírito protetor? O que será que isso 
queria dizer? Ele não tinha entendido 
nada. Ficou se perguntando se ela seria 
tipo uma fada-madrinha. A garota 
parecia ler a mente dele, porque 
respondeu:

– Sabe quando você pede para Jesus que 
ele lhe dê proteção? Então, eu sou uma 
enviada Dele, um espírito que mora lá 
longe, mas que vem para ajudar você a 
não se machucar, a não car triste, a se 
dar bem com os amigos...





Aquela história estava sendo divertida 
demais para Pedrinho. Agora, ele tinha 
uma amiga para car do lado dele o 
tempo todo. Ele não via a hora de 
mostrar ela para os amigos e para a mãe 
dele. Mas a menina explicou:

– Nenhum deles pode me ver, Pedrinho. 
Só você pode. Como eu não tenho um 
corpo físico igual ao de vocês aqui na 
Terra, só quem tem a mediunidade 
aorada e o dom da vidência consegue 
me enxergar.



A conversa cou 
confusa outra 
vez. Mediunidade 
aorada? Dom 
da vidência? Para 
Pedrinho, essa 
nova amiga falava 
difícil demais.

Por sorte, sempre 
que ele demonstrava 
não entender, ela 
contava com palavras 
mais fáceis.



– Mediunidade é um presente que Deus 
deu às pessoas aqui na Terra para se 
comunicarem com os espíritos. Só que 
pouca gente pratica. Mas quem pratica 
consegue sentir, ouvir ou até mesmo ver 
espíritos. Como você.

As coisas começaram a fazer sentido na cabeça de 
Pedrinho. Se ele conseguia ver a menina, era porque 
ele tinha o tal dom da vidência. E se conseguia ouvir e 
falar com ela, é porque sua mediunidade estava 
começando a aparecer.



Era tanta descoberta que Pedrinho 
cou empolgado e queria saber cada vez 
mais. Queria saber se a menina tinha um 
nome. Se os outros humanos tinham 
espíritos protetores como ele. Se ele 
podia enxergar outros espíritos. Quem 
era Jesus? Quem era Deus? Como 
surgiu o universo?

– Calma, Pedrinho. – A garota gentilmente 
respondeu. – Logo você vai saber todas 
essas respostas. Mas para isso você vai 
precisar ler muito e estudar ainda mais. 
Por enquanto, aproveite o dia no parque.



Mesmo que de 
vez em quando 
ela sumisse de 
repente.

Foi exatamente isso que 
Pedrinho fez. Subiu de 
novo no carrossel e deu 
mais uma volta, animado 
por saber que sempre 
teria uma melhor amiga 
ao seu lado... 
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Seria um passeio comum no parque, não fosse um detalhe: 
Pedrinho viu um fantasma! Mas será mesmo que os fantasmas 
existem? Descubra a resposta nesta narrativa que aborda a 
mediunidade e a vidência de forma agradável e descontraída.


