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A minha colega de carteira faltou dois dias à escola 

porque tinha piolhos. Como é que aparecem os 

piolhos e o que posso fazer para não os apanhar?

Sofia Santos, 8 anos

Quando os piolhos aparecem, é mesmo muito 

aborrecido! Mas, sabes, ninguém apanha piolhos por não 

lavar bem o cabelo ou por não o lavar tantas vezes quantas 

deveria. Na verdade, estes insetos minúsculos apanham-se 

por contágio: porque as crianças encostam a cabeça umas 

às outras ou porque partilham pentes, bonés, gorros, elásticos 

de cabelo, roupas, etc.. E sabias que eles não saltam de cabeça em 

cabeça, como, às vezes, se ouve dizer? Na realidade, os piolhos caminham 

muito rapidamente, e, uma vez chegados a uma nova “casa”, instalam-se 

em todas as zonas da cabeça, e em especial por trás das orelhas e na nuca. 

Estes são os locais preferidos das fêmeas para depositar os seus ovos, 

as lêndeas. Já a comichão que se sente na cabeça ocorre quando estes 

bichinhos incómodos picam o couro cabeludo, para se alimentarem com o 

nosso sangue. 
Permitir que a mãe ou um outro 

adulto inspecionem a cabeça 

regularmente é mesmo a melhor 

forma de prevenir uma infestação de 

piolhos. Entretanto, se estes insetos 

atacarem os teus cabelos, é preciso 

agir, e depressa. Como? Aplicando 

loções e lavando o cabelo com 

champôs próprios, e, por 

fim, passando o pente 

extrator para tirar os 

piolhos e lêndeas mortos. 

Pode parecer difícil e 

até assustador, é um facto, mas, 

quanto mais cedo e mais rapidamente 

combateres estes bichinhos, mais 

rapidamente também voltarás a ter o teu 

cabelo limpo e saudável!
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Como sabes, Jesus era bondoso e simpático com as 
pessoas, e, por isso, atraía-as para junto de si. Mas elas 
também gostavam muito de o ouvir falar. A sua voz era 

calma e carinhosa e ele contava-lhes parábolas e histórias muito interessantes. 
Então, muitas seguiam-no, para onde quer que ele fosse. Neste episódio que te 
vamos contar não foi diferente.

Jesus saía de Jericó com os seus discípulos em direção a Jerusalém, acompanha-
do por uma grande multidão. Junto ao caminho por onde passavam, estavam sen-
tados dois homens cegos que, quando ouviram dizer que o Mestre se aproximava, 
começaram a chamar e a pedir: “Senhor, Filho de David, tem misericórdia de nós!” 
Entretanto, pensando que aqueles homens estavam a perturbar Jesus, mandavam-
-nos calar. Mas eles desejavam muito ser curados, por isso falaram ainda mais alto: 
“Senhor, Filho de David, tem misericórdia de nós!”

Jesus parou, chamou os dois cegos, e, embora já soubesse qual era o seu pedi-
do, perguntou-lhes: “Que querem que eu vos faça?” E eles responderam-lhe: “Quere-
mos que os nossos olhos sejam abertos.”

O que achas que aconteceu? Sim, Jesus sentiu muita compaixão por estes dois 
homens. Então, tocou-lhes nos olhos, e curou-os. E eles, muito gratos e felizes, deci-
diram juntar-se à multidão e seguir o Mestre. 

Sabes, Jesus continua ao dispor de todos os que acreditam nele. Ele prometeu: 
“Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu o farei” (João 14:13). 
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