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— Vai, serás o senhor da terra e o animal superior. Grandes trabalhos e surpresas te espe-
raram, mas de tudo triunfarás, se fizeres a tua parte. A tua felicidade depende muito do teu 
querer. Viverás 30 anos.

O homem ouviu e calou-se.

costas.

forem impostas durante as viagens. Viverás 50 anos.

— Vais ser o companheiro do homem, de quem guardarás sempre alerta a porta, servindo-o 
com inteira obediência, ainda que não recebas mais do que um osso para matar a fome. Sofre-

— Vigiar dia e noite, açoitado, padecer fome e viver 30 anos… Não, Senhor, quero apenas 10.

— Vai, o teu ofício é alegrar o homem, saltando de galho em galho, ou atado a um cepo, 
procurarás, imitando-o o bom humor. Viverás 50 anos.

— Senhor, é demasiado para tão indigno mister. Basta-me viver trinta anos.

— Vinte anos que o burro não quis, vinte que o cão enjeitou, vinte que o macaco recusa, 
dai-me os, Senhor, que trinta anos é muito pouco para o rei dos animais.

— Queres? Respondeu o Criador. Viverás, assim noventa anos, mas com uma condição. Cum-
prirás, em tua vida, não só o teu destino, mas também o do burro, o do cão e o do macaco.

E assim o homem vive. Até os vinte, forte, corajoso, resistente, arrasta perigos e estorvos, 
luta com resolução, vence e dorme. É HOMEM. Dos trinta aos cinquenta, tem família e trabalha 

-

É CÃO.
Dos setenta aos noventa, sem força, curvo, trôpego e enrugado, vegeta a um canto, inútil e 

ridículo.

mas se resigna e tem gosto em ser palhaço das crianças. É o MACACO.
Xavier Marques
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A) Escravo das coisas

C) Submisso aos irracionais
B) Dominador de tudo

D) Indiferente a tudo e a todos

A) No amor

C) Na vontade
B) Na riqueza

D) No poder

A) Viver 50 anos e ter força

C) Servir ao homem e ter paciência
B) Pastar pelos campos e ter força

D) Vagar pelos campos e os viver 50 anos

A) Na sua força

C) Nos seus 50 anos
B) Na sua paciência

D) Nas suas viagens

A) O guarda-noturno das cidades
B) O animal astuto e feroz

D) O protetor das crianças peraltas

A) Dar assistência moral ao homem

C) Dominar os outros animais
B) Divertir as pessoas

D) Aplicar a justiça na terra

A) Dominador, ridículo, guarda e paciente

C) Asno, vira-lata, macaquices e irracional
B) Fiel, obediente, servo e amigo
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A) Tinha inveja do burro, do cão e do macaco

C) Duvidava das palavras de Deus
B) Não podia ser feliz somente com trinta anos de vida

D) Era o rei dos animais

C) Mentirosa
B) Possível

D) Humorística

A) Em virtude do valor do homem

C) Em respeito à vontade do próprio homem
B) Para subordinar o homem à Sua vontade

D) Porque disso dependeria o poder do homem


