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Na cidade de Mélchia vivia uma garotinha encantadora de 

nome Luna. Ela tinha somente oito anos de idade, estava na 

escola e já sabia ler e escrever . 

Preste bem atenção, pois esta história começa assim, 

PARARÁ, PERERÉ, PIRIRIM.
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Luna, gostava de brincar de casinha e de correr com sua 

mãe, elas brincavam de quem chega primeiro e Luna 

sempre ganhava. 3



Certo dia Luna estava olhando pela janela do seu quarto e levou um

baita susto. No quintal da sua casa existia um enorme cupinzeiro,

onde vivem insetos chamados cupins.
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O Cupinzeiro parece um grande panetone de terra e algo 

interessante estava  acontecendo naquela noite, pois ele 

começou a brilhar intensamente, raios de luzes  verdes 

começaram a sair pelos pequenos buraquinhos 

que estavam ali.  
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Luna foi correndo para o quintal ver o brilho  no cupinzeiro,  quando de 

repente, salta um homem baixinho com cara de espuma e senta bem 

em cima do Panetone de Terra.  
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O homem tinha cabelos, barbas, bigodes e sobrancelhas 

brancas, suas  orelhas eram pontiagudas , tinha grandes olhos 

e um bruta narigão. 
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A princípio ela ficou com medo, pois o tal homem era a mais 

esquisita de todas as pessoas que ela conhecia e ainda ficava com 

a mão direita o tempo todo escondida no bolso do seu casaco.   

Luna estava desconfiada daquele homem com cara de espuma, 

mas ele foi logo sorrindo e dizendo:
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- Parará, pereré, piririm, bem vinda a casa de meu amigo 

cupim ! Não tenha medo menininha, eu não irei te  fazer 

mal, só quero falar com você! Qual é o seu nome? 

Perguntou o tal cara de espuma! 
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Luna olhou bem nos olhos dele e disse: - Meu nome é Luna, 

mas minha  mãe me ensinou que não devo falar com 

estranhos e eu não quero desobedecê-la, portanto adeus ! 
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- Parara, pereré, piririm, não precisa ficar assim, eu sou o 

bom sábio que veio de Terubim, sou um bom companheiro

e moro  lá no fundo deste cupinzeiro! 
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-Sabe Luna, sua mãe tem toda razão, por isso deixe que eu me 

apresente,  sou Hirú o sábio e venho do mundo dos Terubins, 

parará, pereré, piririm ! 

- Hoje vim até aqui para te visitar!
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- Me visitar? Que história é essa? Eu nunca te vi antes!  Luna foi logo 

perguntando: - E essa sua mão, porque ela está o tempo todo no bolso 

do seu casaco, o que você esconde aí?  

-Essa é uma longa história, você quer mesmo saber? 

-– Sim quero, agora que se apresentou não é mais 

um estranho, então pode falar! Disse Luna.
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- Certo dia, quando eu ainda era criança, minha mãe colocou na 

minha mão um manuscrito sagrado, ele ensina algo que todas as 

crianças precisam saber , ela me fez prometer que um dia eu 

encontraria  alguém bem legal que quisesse aprender e ensinar as 

pessoas o que está escrito aqui . 
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Essas palavras são tão sagradas, tão sagradas que o 

manuscrito fica todo tempo na minha mão e protegido no 

bolso do meu casaco.
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Desconfiada, Luna foi logo dizendo: 

-Mas o que está escrito aí neste tal manuscrito? . 

-Calma, primeiro você precisa me prometer uma coisa muito 

importante,  senão eu não poderei revelar nada! 

- Depende, o que devo prometer! Disse Luna.
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- É muito simples, basta que você prometa que vai prestar 

atenção em tudo aquilo vai aprender neste manuscrito e quando  

conhecer o que ele ensina vai contar para todas as pessoas que 

puder , para que elas também conheçam e ensinem o maior 

número de crianças que puderem alcançar, agora  se você quer 

mesmo saber levante sua mão e diga “EU PROMETO”! 
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Luna imediatamente levantou sua mão e disse : - Eu prometo !

-Muito bem Luna, agora vamos  nos preparar para abrir o Manuscrito! 

Disse Hirú.  Naquele momento ele tira do bolso a mão que mantinha 

protegida  e a mostra fechada. Ela emitia uma luz verde muito brilhante e 

assim que mostra para Luna a luz se apaga.
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- Nossa que brilho era aquele? Nunca vi nada igual!

- eu fui ensinado que esta luz chama-se sabedoria!

-Me diga logo o que isso vai me ensinar!

Disse Luna muito ansiosa.
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- O manuscrito foi feito há muito tempo atrás, por uma  fada 

chamada Araceli.  Ela saiu do seu mundo por estar muito triste 

por coisas  ruins  terem acontecido com ela, então um dia quando 

encontrou  as luzes da sabedoria  que emanavam do cupinzeiro, 

entrou nele e conheceu o meu povo, tornado-se uma 

sábia assim como eu, falou Hirú. 
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- Ela dizia que no seu mundo todas as crianças são 

inocentes e não tem culpa de nada  daquilo que  pessoas 

más fazem com elas. 
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Disse também que às vezes essas pessoas fazem  certas  que não 

devem fazer com crianças, portanto elas precisam saber como se 

proteger dessas maldades.

- Mas todas as pessoas do meu mundo fazem mal para crianças? 

Perguntou Luna. 
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– Não, não são todas as pessoas,  ainda existem muito mais  pessoas 

que fazem  o bem do que as que fazem  o mal!

- Mas o que ela ensinou? Disse Luna.
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-É Isso que irei te mostrar, preciso te  ensinar algo que é tão simples 

para você , para todas as crianças e para mim, parará, pereré, piririm!

-E depois você  deverá ensinar as pessoas o que vai aprender, eu então 

lhe darei mais instruções e o manuscrito para entregar para cada 

criança que ensinar.

- Muito bem, então me fale logo! Disse Luna.
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Na língua dos  Terubins a Palavra Parará significa “Toque Bom”, Pereré

significa “Toque Ruim”, Piririm significa “ Toque Secreto” e antes de 

mais nada preciso que  você conheça  e ensine isso, só assim o 

manuscrito poderá se abrir e eu poderei lhe dar!
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- Está bem pode dizer! Disse Luna.

- A sábia Sarah ensinou que existem três maneiras de uma pessoa 

tocar em crianças,  você sabia disso Luna ? – Não, disse ela 

espantada!
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-Então preste muita atenção para que  possa aprender  direitinho e 

depois ensinar  para todas as pessoas, em especial para as crianças! 
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-Como já disse, Sarah ensinou os três tipos de toques que uma pessoa 

dá em uma criança, o primeiro é o toque “ Bom” ,  que para nós 

significa “Parará” ! É o aperto de mão, o abraço sincero, o beijo no 

rosto, o carinho nos cabelos e quando somos bebes até nos carregam 

no colo e também trocam nossas fraldas e roupas.
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O segundo é o toque “Ruim”, que chamamos de “Pereré”, é o tapa, o 

beliscão, o chute, ou bater com qualquer coisa em uma criança. Você 

já recebeu algum desses toques de alguma pessoa maior que você?  

Perguntou o sábio Hirú.
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-Somente o toque bom! Disse Luna, pois minha mãe e meu pai sempre

me abraçam e me beijam com carinho, mas nunca me deram  um 

toque ruim!
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Existe também o terceiro toque, que é o secreto, e o chamamos de 

“Piririm”, é quando adultos, ou pessoas maiores tocam crianças nos 

locais que são cobertos pelas roupas que usamos, mais diretamente 

onde fica a cueca dos  meninos e a calcinha e soutien das meninas, 

mesmo que elas ainda não usem por serem  pequenas, mas um dia 

certamente usarão. 
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Geralmente, pessoas que querem tocar as  partes secretas de uma 

criança,  pedem para que elas guardem segredo e prometam que nunca 

contarão  à ninguém.

Alguns adultos pedem para que crianças também toquem nas suas 

partes secretas, mas isso não poderá ocorrer, pois só

você pode tocar em suas partes íntima secretas. 

32



Crianças nunca devem fazer isso, ou guardar qualquer segredo de 

pessoas que pedem para que o façam.  Agora me fale , quais são 

os toques que pessoas dão em crianças?
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- Parará é o Toque bom, Pereré é o toque ruim e Piririm é o 

toque secreto, está certo?

- Muito bem Luna é exatamente assim, agora você está 

preparada para ensinar isso a seus amigos e a seus pais e assim 

que eu retornar abriremos o manuscrito para que você aprenda  

como proteger crianças de pessoas que fazem coisas ruins.
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Naquele instante Hirú estende o seu braço em direção a Luna e dá 

um forte abraço Parará, prometendo que voltará para abrir o 

manuscrito dar mais instruções. Então Hiru foi embora cantando

a música que protege crianças.
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PARARÁ, PERERÉ PIRIRIM

PARARÁ, PERERÉ PIRIRIM

SE O TOQUE É BOM SE FAZ ASSIM

SE O TOQUE É RUIM SE FAZ ASSIM

MAS SE É SECRETO É SÓ FAZER ASSIM.
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