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RESSURREIÇÃO 
 

Sobre o silêncio apagado de luzes, 

a noite lentamente estende o escuro manto; 

e lá debaixo dele, longe 

dos olhos curiosos dos homens, 

ela prepara o próximo e veemente  

borbulhar de águas,  

irromper de plantas,  

despertar de almas.  

E, quando ela se vai 

com um leve gesto erguendo a sombra, desvendando a vida, 

o dia, ainda trêmulo, escapa no horizonte, 

e surge o sol, 

surge o sol aclarante, inundante! 

E na ordem do tempo se revela 

a eterna luz 

a eterna florescência! 

Ruth Salles 

 

 

Capa: Ostara  (1901); Johannes Gehrts 
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PÁSCOA - E O MISTÉRIO DE ÉFESO  
 

Ente nascido do cosmos, ó vulto luminoso,  

Fortalecido pelo Sol no poder da Lua;  

Tu recebes a dádiva do ressoar criador de Marte  

E das asas de Mercúrio, que movem os membros;  

Ilumina-te a sabedoria irradiante de Júpiter,  

E a beleza de Vênus portadora de amor;  

Que a intimidade espiritual de Saturno,  

vetusta como os mundos,  

Te consagre ao ser do espaço e ao devir dos tempos!  

(Rudolf .Steiner — Versos e Meditações) 

 

Para vivenciar mais profundamente a Páscoa, podemos dirigir nossa 

atenção aos acontecimentos da Semana Santa, que oferecem-nos uma 

imagem terapêutica, sobre a qual podemos refletir e relacionar a nossa 

própria vida. E um primeiro passo para superar o deserto espiritual em que 

muitas vezes nos encontramos, quando nosso pensar se torna somente 

racional, materialista e, portanto morto.  

Domingo de Ramos — dia do antigo Sol — centro, eu, humanização  

No primeiro dia da Semana Santa, Jesus Cristo entra na cidade santa 

de Jerusalém, montado em um burrinho branco. Com brados de “Hosana” o 

povo o saúda com ramos de palmeiras. A força solar que emana do Eu do 

Cristo reacende no povo a antiga clarividência, vivenciada nos rituais das 

festividades em homenagem ao sol. A palmeira sempre fora considerada o 

símbolo do sol natural.  

O Cristo atravessa em silêncio a vibração popular, sem se contagiar. 

Internamente, sabe que aquele entusiasmo logo passará. Não tem 

consistência interna. E o entusiasmo natural que logo se transfere para outra 

novidade, para outro acontecimento externo. Cristo sabe o que ele próprio 

representa e a que veio. Quer penetrar na camada mais consciente da alma 

humana. O seu brilho é um brilho próprio que emana da própria essência de 

seu ser espiritual. O seu estado de alma é autoconsciente e acolhedor, 

Permanecerá.  
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Entrar em Jerusalém montado no burrinho, tinha para Cristo, o 

sentido de deixar clara a transição: da antiga exaltação visionária 

inconsciente, desencadeada pelos elementos externos da natureza, para a 

atitude receptiva, fruto da presença de espírito, do Sol interior na alma 

individual e vigorosa.  

Voltando ao verso inicial, temos: ente nascido do cosmos, ó vulto 

luminoso, fortalecido pelo sol ... Parte que refere-se justamente ao primeiro 

dia da semana santa, falando de Cristo, ser solar que inspira, só pela própria 

presença, toda uma exaltação do povo.  

Relacionando com o que temos hoje, podemos perceber exaltações 

em âmbitos como o politico, tanto mundial como local, religiosos em 

inúmeras seitas e programas de tv, de interesse econômico, em conflitos 

armados e violência urbana. Cristo nos mostra moderação, autocontrole, 

compreensão calma e ponderada, atitude receptiva, mas com presença de 

espírito.  

Segunda-Feira Santa — dia da Lua — repetição, revitalização, 

reflexo 

Betfagé, a casa dos figos, era uma aldeia cercada por figueiras 

consideradas, por seus moradores, sagradas. Fora de lá que Cristo, no 

domingo de Ramos, mandara Pedro e João trazer o burrinho, também 

considerado um animal sagrado. Ali cultivava-se a antiga forma de 

clarividência, ou seja, praticava-se “o sentar-se sob a figueira”, bem como 

uma série de exercícios fisicos e meditativos que os isolava do mim- do e das 

pessoas, e através dos quais, se atingia um estado inconsciente de religação 

com o mundo espiritual.  

Na manhã de segunda-feira, ao retornar de Betânia à Jerusalém com 

seus discípulos, Cristo se aproxima da figueira e pronuncia a sentença: “Para 

todo o sempre, ninguém mais comerá destes figos”. Isto significava que, no 

dia seguinte, a árvore estaria seca. Com a condenação da figueira, Cristo 

cessa o antigo dom lunar das visões de êxtase. A antiga forma de clarividência 

ligada às forças da natureza era relativa à noite porque só era vivenciada pelo 

homem em estado inconsciente. É fundamental para o Cristo que o ser 

humano trilhe o caminho da autoconsciência clara e explícita que embora, 

muitas vezes se constitua de processo doloroso, o levará à liberdade 
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individual. A capacidade da autoconsciência teria que ser conquistada, e isto 

exigia em troca a antiga clarividência. Retornará o tempo, no futuro, em que 

todos os homens serão clarividentes, como um fato consciente, por haverem 

conservado o “eu sou”, a autoconsciência.  

Chegando mais tarde ao Templo que fervilha de atividades 

comerciais, Cristo expulsa os vendedores. Devolve ao Templo sua condição de 

lugar sagrado, e, aos peregrinos que chegam de todos os lados para as 

cerimônias de Páscoa, devolve a consciência de que estão na casa de Deus.  

Continuando no verso, “... no poder da lua”. Devemos nos lembrar 

de que a lua exercia influência sobre os homens, numa primeira fase, de 

dentro da própria terra, onde ainda se encontrava. O homem formava seu 

corpo etérico a partir dessas influências, de baixo para cima. Depois a lua 

despreendeu-se da terra e passou a influenciar os homens de fora da terra, 

de cima para baixo. O homem passou a formar seu corpo etérico a partir de 

forças lunares, ou melhor , forças formadas a partir da observação que os 

seres espirituais lunares faziam de outros planetas. E assim, muitas das 

capacidades humanas foram formadas e estão à sua disposição graças a estes 

seres lunares, em relação com forças planetárias, que atuam a cada dia da 

semana. A lua traz o ritmo, o tempo, os hábitos que se instalam no corpo 

etérico. Assim neste segundo dia da semana santa, vemos a atuação de Cristo 

em relação à figueira, quando suas forças etéricas são postas de lado, para 

que o homem eleve-se ao mundo espiritual, mas conscientemente, não 

vegetativamente. E por outro lado, em relação à atuação no templo, vê-se 

uma purificação do templo, corpo etérico.  

Terça-Feira Santa — dia de Marte — luta, autenticidade, coragem  

Jesus volta a Jerusalém trazendo as oferendas do ritual que antecede 

a festa pascal. Sua força se intensifica.  

No Templo, enquanto o povo o ouvia, seus adversários o abordam 

com questões que são verdadeiras armadilhas, para fazê-lo cair em 

contradição.  

Cristo responde a cada uma das questões com parábolas, que caem 

como verdadeiros golpes de espada sobre os sacerdotes e escribas que, nelas, 

se reconhecem como protagonistas. A cada parábola, Cristo reafirma a 

natureza espiritual do seu Eu, assumindo seu lugar próprio e colocando os 
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adversários no devido lugar. Sem temor, pergunta por pergunta, a identidade 

espiritual do Eu do Cristo, vai se revelando. Ele mostra aos oponentes quem 

realmente é, e a que veio. E uma luta intensa, travada em palavras e em 

intenções. De um lado, a intenção dos questionadores por desconfiarem dele, 

em desmascará-lo. Do lado do Cristo, a intenção poderosa do seu Eu 

manifestando-se com o “Daí a César, o que é de César e a Deus, o que é de 

Deus!”.  

No final do dia, reunido com os apóstolos no Monte das Oliveiras, 

Cristo lhes transmite as metas que prepararão a humanidade para a volta do 

Cristo, no futuro.  

Neste dia, Cristo mostra que a maior das lutas é a batalha travada no 

interior, entre o medo e a vontade de colocar o Eu no mundo. Nesta luta 

interna, conquistamos os dons de Marte: autenticidade e a coragem para 

enfrentar adversidades.  

Voltando ao verso temos:” Tu recebes a dádiva do ressoar criador de 

Marte”. Steiner diz em seu ciclo de palestras de abril de 1924: “A Festa da 

Páscoa como um pedaço da História dos Mistérios da Humanidade,” que, 

pelo fato dos seres lunares poderem olhar para Marte, é organizada no corpo 

etéreo do homem a capacidade da fala. Justamente no terceiro dia da 

semana santa Cristo através de palavras, da fala, com as forças de Marte da 

coragem, autenticidade, trava uma luta com seus oponentes.  

Quarta-Feira Santa — dia de Mercúrio — fluidez, devoção e cura 

Ao entardecer daquele dia em Betânia, Jesus se reuniu com seu 

círculo mais íntimo à mesa de refeição, na casa de Simão. Aproxima-se do 

Cristo, Maria Madalena, e ungiudo seus pés com um óleo precioso, os enxuga 

com seus próprios cabelos. O gesto de Madalena provoca uma reação de 

crítica nos presentes e desencadeia a revolta que se acumulava na alma 

inquieta de judas. Argumentando contra o desperdício em detrimento dos 

pobres, judas sai para se encontrar com os sumo- sacerdotes e concretizar a 

traição que o levará ao suicídio.  

É a segunda vez que Madalena unge os pés de Cristo. Na primeira 

unção ele dissera aos presentes: “Calem-se. Ela muito amou e muito lhe será 

perdoado”. A segunda unção é recebida por ele como uma extrema unção.  

A postura do Cristo é de disponibilidade. Em relação a Judas, Cristo 
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compreende que ele não possui em sua alma forças de interiorização e 

coesão para ordenar suas impressões exteriores. A agitação interna de Judas 

flui para o mundo, como revolta.  

Maria Madalena, entretanto, interiorizara as forças de amor que 

antes a arrastavam para o mundano. Estas forças interiores fluem então, para 

o mundo, como devoção.  

Ambos são tipos mercuriais sempre em continua atividade externa, 

sempre mobilizando tudo ao seu redor.  

Marta, a irmã de Maria Madalena, é a terceira pessoa com 

qualidades mercuriais, também presente à ceia. Está sempre fazendo algo 

pelos outros, sempre na lida da casa. “Marta, andas muito inquieta e te 

preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será 

tirada”. Lucas 10, 41.  

Na quarta-feira santa, Cristo acolhe as forças mercuriais 

metamorfoseadas em paz interior, devoção e transformadas em capacidade 

de cura.  

Voltando ao nosso verso, Steiner fala: “E das asas de Mercúrio, que 

movem os membros...”.  

É bem interessante como as forças mercuriais da quarta-feira estão 

presentes nos acontecimentos da semana santa, em que o servir ao próximo, 

incluindo movimento, resulta em cura própria. Estas forças de cura podem 

ser alcançadas através de paz interior e devoção.  

Quinta-Feira Santa — dia de Júpiter — sabedoria e grandeza  

Cai a noite de Pessach. Lá fora reina o silêncio: todos estão em casa 

reunidos para a ceia do cordeiro pascal.  

No convento da Ordem dos Esseus, no Monte Sion, lugar antigo e 

sagrado, reúnem-se Cristo e os Doze Apóstolos para também celebrarem o 

Pessach.  

Antes da ceia, Jesus realiza o ato de amor humilde, singelo e cheio de 

sabedoria, que para sempre irá tocar o coração dos cristãos: o Lava-Pés. 

Cristo, sendo ele um ser espiritual, ajoelha-se e lava os pés de cada um dos 

seus discípulos, num gesto que é síntese de todos os seus ensinamentos; 

“Amai-vos uns aos outros”.  
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Segue-se a ceia do cordeiro, após a qual, Cristo abre mão de si por 

algo que reconhece maior. Tomando pão e vinho, Cristo os oferece aos 

discípulos: ‘Tomai, pois este é meu corpo e este é meu sangue”.  

Doa-se nos frutos da terra, permeados com a força da sua sabedoria 

transformadora, para que se renovasse continuamente a antiga sabedoria e 

se revivificasse o que havia sido consumido da Terra e do Homem.  

O antigo sacrifício do cordeiro era um ato externo: o sangue fresco dos 

animais puros tinha, no passado, a força de induzir a alma humana se ligar ao 

mundo espiritual, porém em estado de êxtase.  

Com este ato sacramental, Cristo cessa a reminiscência do sacrifício 

do cordeiro, intensificando o esforço volitivo da alma humana que quer 

acolher em si o Eu espiritual. Cristo se torna, ele próprio, o Cordeiro. Ele traz a 

interiorização do Eu na alma humana, até o nível do sacrifício, da entrega, da 

aceitação do destino. “Eis o Cordeiro de Deus, que assume os pecados do 

mundo.”.  

O conteúdo desta noite compõe um sacramento de quatro partes 

que revivifica, no homem religioso, a cada ato, a comunhão com o espiritual, 

no íntimo do seu ser.  

No verso: Ilumina-se a sabedoria irradinte de Júpiter — penso que 

nos acontecimentos deste dia, podemos sentir a sabedoria, como qualidade 

permeada de humanidade a abnegação, entrega. Como vemos a sabedoria, 

hoje?  

Sexta-Feira Santa — dia de Vênus — paixão, amor universal  

Na madrugada de quinta para sexta-feira, Cristo, ao ser identificado 

pelo beijo traiçoeiro de Judas quando orava no Getsemane, é arrastado e 

preso. Ironizado, flagelado, coroado com espinhos, carrega sua cruz sobre as 

costas e é crucificado na colina de Gólgota. Tendo se tornado suficientemente 

firme na sua alma, por possuir algo imensamente sagrado, suporta todos os 

sofrimentos e dores que lhe são impostos. Com a força de sua alma elevada, 

carrega seu próprio corpo em direção à morte. Une-se à morte, para legar aos 

seres humanos a mensagem de que a morte não extingue a vida.  

A imagem do Cristo carregando a sua própria cruz, em direção à 

morte é o grande símbolo de que além do umbral da morte física, começa 

uma nova vida.  



9 

 

O livro dos Mortos, o livro sagrado do Egito, continha preces, 

instruções para, após a morte, o homem encontrar seu caminho de volta para 

o mundo espiritual, para o Pai. Há cinco mil anos, nos rituais de religação com 

o mundo espiritual, os iniciados eram induzidos num sono de morte. A morte 

era irmã do sono. O Eu, naquela época, não tinha penetrado ainda 

profundamente no corpo humano e a imortalidade, a visão de um mundo 

espiritual após a escuridão da morte, era vivenciada. Os sepulcros eram, ao 

mesmo tempo, altares e as almas dos mortos eram mediadores entre a Terra 

e o mundo espiritual. A medida que a terra se tornou mais densa em sua 

matéria fisica e o homem desenvolveu sua autoconsciência, a morte tomou-

se o grande medo da humanidade.  

Cristo resgata para o ser humano a sua herança espiritual.  

“no Cristo torna-se vida, a morte”.  

“e a beleza de Vênus portadora de amor”  

Como podemos relacionar esta passagem de traição, morte com 

beleza e amor? Parece difícil, mas na verdade na entrega de Cristo podemos 

ver o maior ato de amor na história da humanidade e precisamos então ver a 

beleza que jaz por trás deste ato, embora externamente pareça tão brutal, 

feio. Será que conseguimos hoje, ver por trás daquilo que nos parece tão 

feio?  

Traição versus perdão  

Sábado de Aleluia — dia de Saturno — profundidade, conciência, 

tempo  

O Cristo desce ao reino dos mortos, pleno da luz solar de sua 

consciência. A Terra recebe o corpo e o sangue do Cristo. No local, entre 

Gólgota e o Sepulcro, existira outrora uma fenda primária na superfície 

terrestre. Esse abismo, que fora aterrado por Salomão, era considerado pelos 

antigos como a porta do Inferno. Os terremotos da sexta-feira reabrem esta 

fenda e a terra inteira se toma então o túmulo do Cristo.  

O espírito de Cristo penetra na Terra criando nela um novo centro 

luminoso.  

“Temos à volta da Terra uma espécie de reflexo da luz do Cristo. O 

que é aqui refletido como Luz de Cristo, é o que o Cristo denomina de Espírito 

Santo. Tão verdadeiramente como a Terra inicia a sua evolução para Sol 
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através do evento de Gólgota também é verdade que a partir deste 

acontecimento a Terra começa a criar à sua volta um anel espiritual que mais 

tarde se tornará uma espécie de planeta ao seu redor. Estamos diante do 

ponto de partida de um novo Sol em formação.”  

O verso dita: “Que a intimidade espiritual de Saturno, vetusta como 

mundo, te consagre ao ser do espaço e ao devir dos tempos.”  

Como podemos sentir, perceber e não somente entender a 

grandiosidade deste “milagre” e como estamos inseridos nele? Talvez seja 

esta a nossa tarefa em cada Páscoa, além de fazermos um grande esforço de 

autoeducação, de irmos em direção à vivência do Cristo.  

“O que o pensamento sobre a Ressurreição, verdadeiramente, 

descreve? O Ser do Cristo desceu das alturas espirituais, entrou no corpo de 

Jesus, viveu na Terra no corpo de Jesus. O Ser do Cristo traz para dentro da 

esfera da Terra, forças extraterrestres. A partir deste momento, desde o 

mistério de Gólgota, estas forças extraterrestres estão unidas com as forças 

da evolução humana. Depois da Ressurreição, Cristo está unido com a 

humanidade. Ele vive na corrente evolucionária da humanidade.” Rudolf 

Steiner GA 223.  

 

Fonte: Nós, Epóca de Páscoa 2003 – Escola Waldorf Rudolf Steiner 

Escrito por: Carmem Zietemave 
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ROSAS, ROSAS, VERMELHAS ROSAS  
 

Elisaberh era filha do rei da Hungria. Todos adoravam aquela 

menininha que morava no palácio real. Os cortesãos, assim como os 

hóspedes, os convidados, todos presenteavam-na com mimos preciosos e 

com os mais belos brinquedos. Seus pais procuravam dar-lhe uma vida cheia 

de prazeres e alegrias, conta-se até que Elisabeth era banhada em uma 

banheira de prata.  

Quando aprendeu a andar, Adelaide, sua ama, levava-a sempre para 

passear. Um dia seguiram pelo caminho que, em declive, levava às aldeias 

onde moravam os camponeses, os artífices e os comerciantes. Ali, 

encontraram também crianças a brincar. Estas pararam, então, com as 

brincadeiras e cumprimentaram Elisabeth e Adelaide. Algumas estenderam a 

mão perguntando: Vocês não têm comida para mim? Estou com fome! 

Elisabeth só conheeia as crianças do castelo que lhe pareciam fortes e bem 

nutridas. Via agora que as crianças da aldeia estavam magrinhas e ela 

começou a entender que as crianças não tinham alimento suficiente.  

Por muitas vezes, Elisabeth pensou nessas crianças da aldeia e, num 

certo dia, resolveu dar uma espiadela na cozinha. Seguiu por longos 

corredores, desceu a escadaria de pedra e, com cuidado, abriu a pesada porta 

da cozinha. Quantas coisas deliciosas viu ali! Cheia de curiosidade, andou por 

todos os lados para ver tudo. De repente, sentiu o aroma de pão fresco e viu, 

num canto, pãezinhos fresquinhos que haviam, justo, saído do forno. 

Lembrando-se das crianças pálidas que haviam clamado: “Tenho fome!” e 

vendo ali tudo de que necessitava, arregaçou, rapidamente as saias, colocou 

ali alguns pãezinhos e saiu correndo da cozinha, escadas acima, seguindo 

pelos corredores. 

O cozinheiro, porém, que tudo havia percebido, correu atrás dela. 

Quando estava prestes a alcançá-la, abriu-se uma porta no fundo do corredor 

e a rainha, mãe de Elisaberh, apareceu. Elisabeth ergueu os olhos, ficou 

insegura, tropeçou e caiu. Ao cair, soltou as saias e então algo de estranho 

aconteceu.  
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Não foram pãezinhos que se espalharam pelo chão, foram rosas, 

muitas rosas cujo perfume se espalhou pelo corredor e pelo castelo todo. 

Perplexo, o cozinheiro apanhou uma rosa e levou-a consigo para a cozinha.  

A rainha pegou sua filhinha no colo e deu as rosas a um servo para 

que as levasse aos pobres como um presente da pequena Elisabeth.  

Algum tempo depois, chegaram ao castelo uns fidalgos e nobres 

senhoras. Tinham a incumbência de acompanhar Elisabeth, pois, ela seria 

levada para a Turíngia para ser educada conforme os costumes locais, pois 

seria a esposa do jovem conde da Turíngia.  

Foi então realizada uma grande festa de despedida e a seguir 

Elisabeth seguiu para o burgo do seu futuro sogro, a Wartburg.  

Aqui as pessoas falavam outro idioma e, somente aos poucos, 

Elisabeth aprendeu a entendê-la e a fazer uso dela. Por muito tempo 

procurou alguém com quem pudesse conversar na sua língua materna.  

Certo dia, em que estava sentada na pequena capela do burgo, 

tendo à frente o altar com sete velas, como também havia sido uso no castelo 

de seus pais, e por isso mesmo, sentindo-se bastante triste, Ellsabeth viu 

parado ao lado do altar, um homem alto, de semblante muito sério. Viu que 

se trajava com uma simples vestimenta marrom, amarrada com um cinto de 

couro. Seus cabelos eram longos e o olhar muito meigo apesar da expressão 

sisuda do rosto. Repentinamente, ela percebeu que ele lhe falava na sua 

língua materna e a alegria que sentiu fez com que seus olhos se enchessem 

de lágrimas.  

O homem colocou-lhe nas mãos três velas brancas, dizendo: 

Elisabeth, leia o nome que está escrito nessas velas. É o meu nome. Sempre 

que você o pronunciar estarei com você. E você nunca mais estará sozinha”. 

Ao observar as velas, Elisabeth percebeu que cada uma delas trazia inscrito o 

mesmo nome: “João Batista”. Olhou então para ele, perguntando baixinho: 

“João Batista?” “Sim”, respondeu este, “souJoão Baflsta. Pense em mim 

quando se sentir triste ou solitária e nenhum fardo lhe será pesado demais.” 

A seguir ele desapareceu. Ellsaberh levou as velas consigo e sempre que se 

sentia só acendia-as, todas as três ao mesmo tempo e nunca, enquanto 

Elisabeth viveu, as velas se desgastaram.  
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Alguns anos se passaram até que o jovem Ludovico alcançasse a 

idade para que o esperado matrimônio pudesse ser realiaado. Quando se 

aproximava a data, Ludovico enviou a Elisabeth um presente especial de 

noivado: um espelho que podia ser olhado dos dois lados. Um deles era um 

lado espelhado comum onde se refletia a face de quem nele se mirasse; o 

outro lado apresentava a imagem de Cristo olhando através do cristal.  

Elisabeth agradeceu-lhe muito pelo obséquio e nos anos que se 

seguiram, muitas vezes fez uso do espelho, no entanto, antes de contemplar 

a si mesma, olhava a imagem que ficava do outro lado. Quando, a seguir, 

olhava seu próprio rosto, este estava belo, cheio de pureza.  

A jovem condessa percebera que nos arredores do castelo de 

Wartburg, viviam várias famílias bem pobres. E, por muitas vezes descia pelo 

caminho que levava à aldeia para consolar essas pessoas, cuidar delas e levar-

lhes alimento. No castelo eta cada vez maior o número de cortesãos que, não 

só escarneciam de suas atitudes, como chegaram a acusá-la de estar lhes 

tirando o pão.  

Certo dia ao ter, novamente, deixado o burgo para ir às casas dos 

pobres, Ludovico seguiu-a montado em seu cavalo. Tendo-a alcançado, 

interpelou-a quanto ao que levava debaixo do manto fechado. E, assim como 

acontecera com a pequena menina quando a rainha da Hungria e o cozinheiro 

se depararam com rosas, também o esposo Ludovico viu apenas rosas 

vermelhas debaixo do manto. Ludovico abraçou-a e beijou-a dizendo-lhe 

:“Leve rosas às pessoas quantas vezes quiser, nunca mais questionarei a 

respeito”. Em seguida ele voltou ao burgo.  

Se Elisabeth já era mal-vista ao levar alimento aos pobres, quando 

seus cuidados se desdobraram no intuito de ajudar os enfermos, os 

habitantes do castelo ficaram irados.  

A ocasião em que, condoída, ela levou para os seus aposentos 

particulares um leproso que encontrara sentado ao lado da estrada, 

cavaleiros e nobres senhoras não hesitaram em denunciá-la a Ludovico, pois, 

lepra era muito contagiosa, quem entrasse em contato com ela, poderia ser 

contaminado.  
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Ao voltar para o castelo, Ludovico foi conduzido aos aposentos do 

casal para que pudesse ver com os próprios olhos a coisa terrível que 

Elisabeth fizera.  

Lá na cama do casal estava deitado um vulto, enquanto Elisabeth 

permanecia sentada, silenciosa, a um canto do aposento. Aproximando-se da 

cama, Ludovico puxou a coberta e, ao fazê-lo, ajoelhou-se respeitosamente. 

Pois, o que os seus olhos viam não era um leproso, mas sim, o mais belo dos 

seres humanos; ali deitado estava o próprio Cristo envolto por um halo de luz 

o qual era tão puro e tão luminoso que Ludovico permaneceu ajoelhado, sem 

desviar os olhos, por longo tempo. Cobrind 0-O novamente, voltou-se para 

Elisabeth e disse: “Agradeço-te, pois, por intermédio da tua ação, eu tive a 

graça de vê-Lo”.  

Da mais alta da torres da Wartburg, o castelo de Ludovico, o guarda 

esforçava-se por reconhecer o séquito que se aprorimas-a, envolvido por 

grossas nuvens de pó. Quando o séquito se aproximou um pouco mais, o vigia 

reconheceu no estandarte que era levado à frente, o brasão do Imperador da 

Alemanha. Rapidamente, o guarda fez soar sua cometa por três vezes.  

Alertados da visita inesperada do Imperador, todos se preparam às pressas e 

o Imperador foi recebido com muitos sinais de alegria e Ludovico saudou-o 

com palavras especiais de boas-vindas.  

A seguir, foram todos para o grande salão onde se colocaram à volta 

da grande mesa. Todos encontraram seus respectivos lugares, mas, a cadeira 

ao lado do Imperador, onde Elisabeth deveria sentar-se, permanecia vazia. Os 

olhares se dirigiam, embaraçados, do lugar vazio para a grande porta e vice-

versa. E então o pajem abriu a grande porta e Elisabeth apareceu. 

Imediatamente os sussurros no salão desapareceram e todos olhavam 

pasmos para a condessa que tomou assento na cadeira que lhe era destinada. 

O que acontecera?  

Elisabeth recebera a notícia da inesperada visita e procurara por um 

traje digno, um traje de festa. Mas, dera todas suas belas roupas aos pobres.  

Só possuia as roupas simples do dia a dia. Sentiu-se culpada, 

pensando na humilhação do marido. No seu desespero correu para a capela e 

orou. Orou pedindo que lhe fosse dado apresentar-se dignamente, orou com 

fé, pois, sabia que todo aquele que reza com fé verdadeira, é atendido.  
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E foi assim que os nobres visitantes e os nobres do castelo a viram:  

envolta por um manto de luz. Nunca estivera tão bela como agora, sentada 

ao lado do Imperador e quem a olhasse sentia a felicidade inundar seu 

coração e jamais esqueceria esse momento. 

 

DADOS BIOGRÁFICOS  

Elisabeth nasceu no ano de 1.207 no castelo de Zaros-Patak, na 

Hungria, filha de rei Andréas II e de sua esposa Gertrudes de Andechs, uma 

das irmãs de Sta.Edvirges. Aos quatro anos de idade, Elisabeth foi prometida 

em casamento a Ludovico, filho do Conde da Turíngia, sendo levada para o 

castelo deste para ser educada de acordo com os costumes de lá. Quando 

contava quatorze anos, foi realizado o casamento. Sua vida sempre foi 

dedicada à oração, ao estudo, à caridade. Suas refeições, muitas vezes 

constavam apenas de pão e mel. Usava roupas bem simples. Durante a fome 

de 1.225 ordenou que fossem abertos os celeiros do castelo para distribuir 

todo o estoque entre os pobres. Ludovico, seu esposo, morreu em uma 

cruzada em 1.227. Elisabeth sofreu muitas injustiças pela inimizade que lhe 

votavam os cortesãos. Foi escorraçada do castelo com os filhos, quando o 

cunhado assumiu o título herdado. Morreu em 17 de novembro de 1.231, 

tendo ainda construído um hospital em Marburgo com a herança paterna.  

 

Edith Asbeck  

(Adaptação de histórias contadas par Siegwart Knijpenga) 

Fonte: Nós, Epóca de Páscoa 2003 – Escola Waldorf Rudolf Steiner 
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS 
 
PÃO DA PÁSCOA  

 

No domingo de Páscoa não nasce somente o 

sol no firmamento, também nasce o Cristo-Sol. Os 

cereais para o pão são plantas que têm uma extrema 

ligação com a luz.  

O pão de Páscoa é feito à mão e formado por 

ela, pode ser salgado ou doce, grande ou pequeno. Um rolinho de massa de 

pão pode tomar a forma, por exemplo, de um sol, nisso, as crianças gostam 

muito de ajudar. Esse pão pode ser comido como o nosso pão de cada dia ou 

pode, antes de ser comido, enfeitar a mesa do café da manhã da páscoa ou 

ser um presente para um amigo.  

 

480 - 500 g de farinha  

2 ovos  

30 g de fermento biológico  

100 g de manteiga  

125 ml de manteiga  

50 g açúcar 200 g de uva passa  

50 g de fruta cristalizada bem picadinha  

50 g de castanhas picadas casca ralada de meio limão  

 

Colocar a farinha em uma tigela, afundar um pouco o centro, colocar 

o fermento misturado bem com 3 colheres de sopa de leite e um pouco de 

açúcar, tampar e deixar descansat Bater o resto do leite com os ovos, juntar 

as passas, as frutas cristalizadas, as castanhas e a casca de limão ralada, 

deixar de lado.  

Depois de 15 minutos mais ou menos misrurar o fermento com a 

farinha, a calda de ovos e por fim juntar a manteiga amolecida. Amassar a 

massa por pelo menos 10 minutos, depois deixála descansar por uma hora, 

coberta, enquanto isto amassá-la 1 a 2 vezes.  
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Aquecer o forno a 200 graus. Com 4/5 da massa fazer um fundo de 

25 cm de diâmetro, deixando uma horda mais alta.  

Com o resto da massa fazer quatro rolinhos com um dedo de largura, 
trançá-los e colocar no centro em forma de cruz. Por o pão em urna forma 
untada, cobri-lo e deixar descansar por 15 minutos. Colocar uma tigelinha 
com água no forno e assar o pão por mais ou menos 45 minutos. 

 
ROSCA DE PÁSCOA 

 

1 copo de leite morno 

2 colheres de açúcar mascavo 

2 tabletes de fermento biológico 

Dissolva o fermento e o açúcar no leite. Junte a farinha até formar uma 

meleca e espere crescer até dobrar de tamanho. 

 

4 ovos 

1 copo de chá de erva doce bem forte 

Açúcar a gosto 

1 copo de nata ou creme de leite 

2 colheres de manteiga 

Juntar todos os ingredientes à massa (meleca) já crescida. 

 

Farinha de trigo branca 

Farinha de trigo integral 

Vá juntando farinha branca e integral aos poucos até desgrudar das mãos. 

 

Manteiga para untar 

Unte duas formas redondas com buraco no meio. Coloque metade da massa 

em cada forma e deixe crescer. Coloque uma bolinha de massa em copo com 

água. Quando a bolinha subir, a massa já estará crescida. 

 

(Texto extraído da apostila Cotovia, que é uma publicação dirigida aos educadores da 

Educação Infantil da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Estância de 

Atibaia. Ano I - nº1 – março/2006) 
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EDUCAR ATRAVÉS DA ARTE 
 

A atividade própria e identificação  

Tomarei alguns poucos exemplos e tentarei colocá-los no contexto 

atual. Quando se faz uma comparação entre um computador e um ser 

humano, essa comparação de um lado aparece positivamente e, do outro, 

negativamente. O lado positivo porque o computador em muitos aspectos é 

mais rápido e mais perfeito; ele calcula mais rapidamente, ele apresenta as 

informações mais rapidamente sobre a tela, faz menos erros. O contrário: em 

compensação o ser humano tem uma capacidade que o computador não 

tem, isto é, uma vontade própria. Esta é a vontade de tornar o imperfeito, 

perfeito, o impulso da transformação, o impulso do desenvolvimento – 

quando houver a resistência correspondente, que precisa ser superada. Uma 

criança pequena fala através de gestos, e com cada grito, com tudo o que faz, 

diz: Eu não quero permanecer assim como sou agora. Que energia uma 

criança de um ano realiza para finalmente conseguir alcançar o equilíbrio e 

aprender o andar ereto – é uma qualidade de vontade invejável. Nós, como 

adultos estaríamos felizes se tivéssemos essa força de perseverar, para após 

cair cem vezes, levantar novamente. Como podemos ativar esse ímpeto 

(impulso)? Não através de oferecer algo perfeito, porém como algo não 

perfeito, incompleto. Por esta razão não é a boneca que sabe chorar lágrimas 

e sujar as fraldas, porém uma composição de pano, simples, mas onde a 

criança pode desenvolver sua fantasia. Quem já observou crianças ao brincar 

fica encantado com essa habilidade (capacidade) de representar algo que 

sensorialmente não existe. Ao passar por uma sala, repentinamente a criança 

grita como se algo tivesse acontecido. Por quê? Porque não abriu a porta que 

se encontra lá, e não se enxerga porta nenhuma – mas, a porta está 

realmente presente na representação da criança que está brincando.  

Isto é atividade própria, essa capacidade de transformação. A criança 

é ativada justamente ao não se lhe dar o perfeito para consumir, porém ao 

lhe oferecer um incentivo a atividade própria. Este é o princípio básico do 

ensino artístico. lncentivar a atividade própria para chegar à identificação. 

Quando a pintura está pronta e seca a criança a leva para casa, ela a mostra 

para seus pais e diz: isto foi o que eu fiz! Podemos rir desse orgulho, mas ele 
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nada mais é que motivação própria reforçada. Isso significa que () centro foi 

reforçado e predispõe a possibilidade, de que, mais tarde, também saiba lidar 

de maneira sensata e que mesmo assim esteja motivada para fazer algo 

diferente com o computador. Nada deve ser subestimado: o como a 

educação estética está relacionada diretamente com o comportamento social 

e a relação com o meio ambiente.  

Ou quando incumbimos um aluno do sexto ano da tarefa de, cada 

dia, observar uma determinada árvore ou arbusto e escrever uma pequena 

frase sobre como no decorrer do ano se modificam as cores e as formas, isto 

não é nada mais que a educação da percepção. Imagine-se que esta árvore 

venha a ser derrubada e o que isto significará para a criança que está tão 

intensamente ligada a esta árvore! Isto é educação prática de proteção ao 

meio ambiente, porque se estabeleceu uma relação com aquilo que 

gostaríamos de manter e de cuidar.  

Finalmente, uma outra imagem: na festa mensal, a orquestra do 

quarto ano, pequena orquestra – flautas, primeiros violinos e um aluno com 

um triângulo. Todos tocam, menos um aluno, mas agora vem: TAM, TAM, 

TAM – longo tempo e nada dele ... daí novamente: TAM, TAM, TAM, – 

podemos rir sobre isto, mas o que aconteceu? Que um jovem em aprendeu a 

fazer algo no tempo certo, coordenado com muitos outros, como uma parte 

do todo. Quando neste caso atuamos separados, então se cai fora do 

contexto. Isto significa treino para a competência social. Treino em si já 

significa abster-se de prazer – portanto desacelera-se o prazer enquanto ele é 

preparado. Pois no preparo ainda há tempo suficiente até a apresentação. E 

daí chega o momento em que aquilo foi ensaiado, treinado será apresentado 

e realizado. Esse elemento de treinar é, em especial, pertinente à arte. Isto 

não é fácil, especialmente na puberdade. Há intensificação do prazer através 

de conter-se – de abster-se. Esse princípio educacional é também um 

princípio artístico que cada artista conhece e é possível ser generalizado.  

Há uma pesquisa na Suíça, dos anos 90, onde se fez a experiência em 

40 classes do terceiro ao sexto ano, onde 25% do ensino das matérias foram 

cortados e em seu lugar foi colocado o ensino de música. Tratava-se de 

provar a seguinte tese: a atividade intensiva de música promove a capacidade 

de concentração, do pensar, da fala e a capacidade geral de expressão e 
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motivação escolar. Esperava-se que, em todas as matérias, mesmo naquelas 

onde as aulas foram reduzidas, houvesse um rendimento normal ou até 

melhor.  

O resultado foi que nas classes experimentais, mesmo com o horário 

de ensino das matérias principais reduzidas, não se aprendeu menos, – mas a 

capacidade de expressão, o clima social e a motivação escolar melhoraram 

sensivelmente. Pois esse resultado, em si, não é de se estranhar, – estranho 

foi que não se tirou consequências disso. O ensino de música, portanto, não 

só promove o cabedal musical, como também a competência social, a 

motivação e o pensar.  

Porque a atividade artística tem a ver com o meio do homem e tem 

radiações sobre o organismo do movimento global e sobre as capacidades 

intelectuais . Podemos tomar como exemplo o teatro, as apresentações do 

oitavo ano. O decorrer dos ensaios mostra também como, com a atividade 

artística, se chega diretamente a auto-educação. Quando eu exijo de fora e 

exorto os alunos com frases de recomendações, eu só alcanço o contrário: 

eternas discussões e mesmo recusas. Mas através da atividade artística pode-

se incentivar algo dos meios objetivos de estruturação da arte e incentivar os 

passos da auto-educação.  

 

Percepção através da fala  

A competência social do ser humano de hoje depende daquilo que é 

dito, do que for compreendido. Tomando isso no sentido da palavra. Existe 

um âmbito onde um entende bem o outro, apesar de o primeiro se refira à 

bem outra coisa do que ele diz. Esse fenômeno se encontra atualmente com 

frequência. Como se pode, através daquilo que alguém diz, ouvir através, – ao 

ele de se refere? Para isso existe um meio muito simples. Prestem a atenção à 

entonação, ela pode estar em completa contradição com muitas nuances 

intermediárias. Um não pode significar um sim e um sim pode também ser 

um não. Existe um exemplo famoso que Friedemann Schulz descreveu em seu 

livro (falando entre si: vol. 1: "Perturbações e Esclarecimentos" Hamburgo, 

1999). O marido chega em casa e encontra uma sopa pronta e pergunta: O 

que é aquilo verde? A mulher responde: Meu Deus, se aquilo não te apetece, 

podes comer em outro lugar! Pode-se fazer a pergunta sobre o que as duas 



21 

 

expressões logicamente têm a ver, uma com a outra. É óbvio, que aquilo que 

se compreende como mensagem é algo bem diferente. É claro que o marido 

vai dizer: sim, querida, eu apenas lhe perguntei algo... Mas a mulher de 

pronto entende o que foi dito de fato, e reage. Esse processo pode 

transcorrer de forma muito mais sutil. Uma certa entonação em que se diz 

algo, pode nos levar a perguntar: Você não está passando bem? De repente a 

situação muda completamente e o parceiro da conversa abre seu coração. 

Isso só pôde acontecer, porque ele se sentiu percebido em sua situação. Essas 

percepções requerem um treino quando se desenvolve um sentido para a fala 

oral: na recitação, na expressão dos fenômenos de como se diz algo; a 

qualidade do audível, do fenômeno sensorial, também dos olhos, da 

configuração. Nesses exemplos pode-se observar também como a educação 

artística tem a ver diretamente com o desenvolvimento da competência 

social.  

 

Respeito e auto-atividade  

Por muitos anos eu tenho dado aulas de História da Arte no ensino 

médio. Num dado momento se mostram slides para a classe. Ainda me 

lembro bem, assim que eu ligava o projetor e se escurecia o ambiente, surgia 

o sentimento de recreio, os alunos declinando, o comportamento de 

consumidor. Os senhores conhecem isto: vendo uma longa sequência de 

sIides e acendendo a luz, é necessário o orientar-se novamente, como se 

acordássemos de uma espécie de transe. Numa tal observação podem ver 

que o meio eletrônico tem uma atuação que apaga a auto-atividade.  

Precisamos ter clareza sobre isto e que desta forma não podemos ser 

auto-ativos, como no caso quando alguém conta algo e nós próprios temos 

que produzir interiormente representações que estão relacionadas a isto, 

quando se exige uma atividade de imagens interiormente. Façam a 

experiência de, durante a apresentação de um filme na TV, virar-se e se 

concentrar em algo completamente diferente. Facilmente podemos perceber 

que o meio de comunicação tem uma atividade própria. Isto é um dos 

motivos por que é justificado um certo ceticismo quando se depara com a fé 

no progresso, ausente de crítica: – computador já no Jardim de Infância.  
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Problemas cernes do presente e a tarefa da pedagogia  

O último século trouxe, sobretudo dois problemas cernes. Um é o 

problema do núcleo atômico: matéria morta que é passível de desintegração 

e com isso pode liberar incrível energia, que não se domina com segurança. O 

segundo problema: a manipulação do núcleo da célula, tendo a possibilidade 

de interferir na vida, mudando-a.  

Mas existe um problema que ainda não foi abordado pela ciência 

normal, a questão em torno do cerne do ser humano! O que é o homem? A 

Antroposofia, como uma Ciência Espiritual, base da pedagogia Waldorf, não 

está em contraposição à arte, ao contrário: ela desafia o professor a aprender 

a estrutura normal do pensar, do sim ou do não, que leva ao computador, 

superando-a em si e chegar à conclusão de que um surge a partir do outro. 

Que só podemos compreender uma criança, quando se busca o essencial e o 

desenvolve, aquilo que ainda não é visível no ser humano, portanto, o que 

vem a ser: não o que eu me imagino, porém aquilo que há como potencial na 

criança.  

Essa capacidade Rudolf Steiner denomina de arte. Isto não é uma 

ciência que se pode aprender, porém, é uma capacidade de estruturar 

encontros, uma capacidade de estruturar relações no decorrer do tempo, de 

tal forma para que se lide artisticamente com os meios educacionais e 

metodológicos e se concretize um encontro frutífero entre aluno e professor. 

Temos a matéria de ensino, temos as crianças, temos a situação atual da sala 

de aula. Temos os pais, as autoridades, os colegas todos esses têm que se 

encontrar e isso precisa ser estruturado. As relações só podem tornar-se 

frutíferas quando eu não projetar a minha imagem sobre o outro, porém, 

quando tentar aprender a compreender o outro, a partir dele. Quando eu 

buscar estruturar os encontros de tal maneira, que signifique, ao mesmo 

tempo, abdicar do poder, retirar-se pessoalmente, incentivar a força própria 

no outro e, através disso, trazê-lo à revelação. Em cada faixa etária isso se 

estrutura diferentemente. Quando se fixa o outro apenas em si próprio, no 

que é típico ou negativo, então nunca se chega a se dissolverem conflitos. 

Mas quando se aprende a prestar atenção àquilo que é passível de 

desenvolvimento no outro, então não se prende ao que está relacionado ao 
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tempo, porém, àquilo que se manifesta na atividade do educador, digno do 

ser humano.  

O olhar dirigido para aquilo que poderia vir a ser, aponta para o que, 

em casos específicos, deve ser feito. Nesse sentido a escola Waldorf não 

existe de antemão, mas ela existe quando nós a individualizamos e, agora, em 

cada determinado lugar, e em suas condições próprias se torna reaIidade.  

 
O autor: Dr Heinz Zimmermann – 1937 – Basiléia. Formado em 

Germanística, História e Filologia Antiga com Dissertação, 25 anos professor 

na escola Rudolf Steiner da Basiléia. A partir de 1975 também docente do 

Seminário de Formação de Professores – Dornach 1988, chamado para a 

diretoria da Sociedade Antroposófica Geral 1989 – 2001 dirigente da Seção 

Pedagógica e também dirigente da Seção de Jovens. 

 

Fonte: Nós, Epóca de Natal 2009 – Escola Waldorf Rudolf Steiner 
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A IMPORTÂNCIA DO DESJEJUM E DO LANCHE DO RECREIO  
 

Levantar cedo e, muitas vezes, assoberbado com os afazeres do dia 

que acaba de iniciar, leva muitos a deixarem de tomar um bom café da 

manhã. Qualquer que seja a desculpa, é importante lembrar-se sempre que o 

desjejum contribui com 20 a 25 % das necessidades energéticas diárias.  

Sabemos que os padrões alimentares são adquiridos segundo 

costumes familiares ou seja, a postura dos pais é determinante. Se estes não 

derem importância ao desjejum e saírem de casa apenas com um cafezinho, 

os fflhos não entenderão o valor desta refeição. Tão importante quanto o 

exemplo é a rotina. Horários regulares e a companhia da família ajudam a 

estabelecer padrões saudáveis de alimentação. Para as crianças o café da 

manhã é indispensável, mesmo considerando o lanche da hora do recreio. 

Crianças que pulam refeições tendem a buscar petiscos e guloseimas durante 

o dlia todo, desenvolvendo um hábito prejudicial e difidil de ser revertido na 

vida adulta.  

De forma bem geral, um bom café da manhã deve conter um 

alimento à base de cereais integrais; um laticínio (leite, iogurte ou queijos) e 

uma fruta fresca ou suco.  

Importante salientar que devem ser evitadas no café da manhã as 

bebidas ou alimentos que contenham açúcar, como refrigerantes, sucos 

artificiais, chocolates, balas, biscoitos, bolos, pães doces, geleias, barrinhas de 

cereais com chocolate e até mesmo o mel. O açúcar eleva rapidamente a 

glicose sanguínea, podendo prejudicar a concentração. Além de interferir na 

absorção de cromo, cobre, cálcio, magnésio, ferro, vitaminas do complexo B e 

vitamina E. Também sabemos que nosso corpo tem um ritmo próprio que 

regula a atividade de cada órgão. Assim, a vesícula biliar está mais ativa pela 

manhã, até as três horas da tarde - nesse período, ela ajudará na digestão de 

alimentos com gorduras, como por exemplo, leite e seus derivados. Em 

contrapartida, o fígado está mais ativo depois das três da tarde, quando 

assimilará melhor os alimentos doces de boa qualidade. Alimentos 

industrializados geralmente não têm valor nutritivo significativo, além de 

serem desvitalizados. Embutidos e defumados (presunto, mortadela, salsicha, 

salame, etc.), pois são produtos com grande concentração de sal, gordura e 
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conservantes químicos. Exigindo um grande dispêndio de energia para sua 

digestão e absorção.  

O lanche é um complemento das refeições principais (desjejum, 

almoço e jantar), colabora para evitar a fome e até a fadiga, pois em uma 

dieta equilibrada aproximadamente 20% das calorias ingeridas pelas crianças 

são provenientes dos lanches (incluindo o lanche do recreio). E para que 

cumpram realmente o papel de complemento da dieta, os lanches precisam 

ser bem planejados e compostos de alimentos nutritivos. Devem ser 

incluídos: frutas frescas, cereais integrais, vegetais e derivados ou substitutos 

do leite.  

Alimentos gordurosos (frituras, salgadinhos, algumas massas de 

tortas, folhados, linguiça, mortadela, salame...) e os doces (biscoitos, pães 

doces, bolos, chocolates, achocolatados, refrigerantes...) deveriam ser 

substituidos por alimentos mais convenientes para este momento do dia. 

Queremos relembrar que o açúcar provoca uma excitação que é rapidamente 

substituida por sonolência e falta de concentração. E o excesso de gordura e 

carnes pela manhã exige um dispêndio de energia muito grande para digestão 

e absorção, energia tal que deveria ser aproveitada no processo de 

aprendizagem.  

 

Uma lancheira saudável deve conter  

• líquidos para repor as perdas hídricas, podem ser chás ou sucos 

naturais sem açúcar. A melhor opção é levar um suco de frutas frescas, 

mesmo perdendo nutrientes até o consumo, o suco natural é mais indicado, 

porém é importante conservá-lo em uma garrafa térmica. Bebidas de 

“caixinha” são uma alternativa que não necessita de refrigeração, porém são 

desvitalizadas e contribuem para uma maior produção de lixo.  

Água de coco contém sódio, potássio e água, os mesmos nutrientes que se 

perdem no suor. 

• Frutas da estação, por serem ricas em vitaminas, sais minerais e 

fibras. As mais práticas são aquelas que podem ser consumidas com casca ou 

cuja casca pode ser retirada com facilidade (maçã, banana, pêra, goiaba, 

mexerica, uva). O corte facilita a oxidação e, consequentemente, a perda de 

algumas vitaminas e nutrientes.  
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• Um carboidrato: sua principal função é fornecer energia. Pães e 

biscoitos integrais salgados, procurando variar os cereais entre aveia, centeio 

ou cevada. Bolos integrais com castanhas adoçados apenas com frutas secas. 

Vale observar que muitos pães e biscoitos integrais vendidos no mercado 

possuem uma porcentagem muito pequena de cereal integral em sua 

composição.  

• Um tipo de proteína: estas são responsáveis pela construção e 

manutenção dos tecidos do corpo, além de estarem ligadas ao bom 

funcionamento do sistema imunológico. Podem ser: queijos, ricota, quark, 

coalhada, iogurtes, tofu. Deve-se prestar especial atenção na conservação 

desses alimentos, pois são perecíveis e podem estragar na lancheira. Uma 

bolsa de gel congelável pode garantir por até oito horas a conservação.  

• Tahine (pastade gergelim), pasta de castanhas, patês a base de 

vegetais com ricota ou tofu são ótimas opções para substituir o requeijão.  

• Milho e raízes cozidas (cará, inhame, batata-doce...) também são 

boas opções de fonte de carboidratos.  

• Vegetais como: aipo, nabo, erva-doce, cenoura, tomate cereja, 

pepino, algas secas...  

• Castanhas (amêndoas, noz, avelã, castanha do Pará...) enriquecem 

o lanche.  

 

Fonte: Nós, Epóca de Páscoa 2010 – Escola Waldorf Rudolf Steiner 

Texto elaborado por Andréia Veiga. Nutricionista — CRN3-7691  
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AINDA SONHA A JUVENTUDE? 
 

Os alunos do nosso 9º ano escolar têm 14, 15 anos de vida. Deverão 

no decorrer do 1º semestre letivo escolher o nome de uma personalidade, 

pesquisar sobre sua biografia, escrever sobre ela e apresentar seu trabalho 

aos colegas e professores da classe. Ao escolher o nome do biografado, cada 

jovem deve escrever sobre os motivos que o levaram à escolha. Os trechos 

seguintes foram recolhidos por mim de alguns de seus escritos. Penso que 

nos ajudarão a formar uma resposta para a pergunta do título. 

“Lendo a história dela pude perceber quantas dificuldades os judeus 

passaram naquela época. Percebi como reclamo por nada, e que devo 

valorizar mais a minha vida. Com muitos momentos de medo, mas nunca 

perdendo a esperança, ela realmente me emocionou com sua breve, porém 

muito emocionante história.” 

“Meu motivo para escrever sobre a biografia dela seria as cores, das 

quais ela não largou mesmo nos momentos mais obscuros de sua vida... E 

pela personalidade forte que manteve enquanto vivia numa cadeira de rodas 

e sob a opressão masculina de seu marido.” 

“O fato de ele ser um homem muito corajoso e de eu querer fazer 

uma homenagem ao pai da minha avó. E teve uma vida interessante e com 

muitos feitos.” 

“Ele foi um jovem corajoso, cheio de vontade de mudar e 

aventureiro.” 

“... ela lutou pelos direitos da mulher, lutou contra a ditadura; era 

considerada muito à frente de seu tempo.” 

“E o que ele fez? Mesmo depois de tudo o que sofreu, de tudo o que 

os brancos fizeram com ele, ele perdoou os brancos; e não só isso, ele uniu os 

dois lados.” 

“Meus motivos são: a época em que ele viveu me interessa muito; 

quero entender por que o chamam de “o maior brasileiro”; quero saber como 

ele conseguiu lidar com um país tão grande, tão novo.” 

“Uma vez apaixonada pela música, estava resolvida a fazer sobre 

alguém desta área... ele foi um grande homem. Eu desejo fazer sobre ele 
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porque a vida dele e ele próprio inspiram qualquer um... com sua bravura e 

sua persistência.” 

“Interesso-me pela história dela, pois ela não queria chamar atenção 

(como muitos músicos e artistas famosos), mas queria apenas fazer música e 

ter sua vida.” 

“Tenho vários motivos. O primeiro: ao ver os negros sendo 

injustiçados de tal maneira, ao ver a necessidade de seu povo, ele lutou. O 

segundo: ele fez tudo para que a luta fosse pacífica. O terceiro: esse homem 

passou mais de vinte anos numa cela de prisão apertada e saiu disposto a 

perdoar os que o colocaram lá. Eu o admiro muito por isso. É um sentimento 

muito nobre o perdão; é inspirador ver que existem pessoas assim. E eu ainda 

o admiro muito por ver que ele continua com um grande sorriso no rosto, 

seguindo em frente, mesmo depois de todas as tragédias pelas quais ele 

passou.” 

“Gostaria de fazer a biografia deste mestre porque seus 

ensinamentos são fontes de inspiração e de luz e sinto que vai me ajudar a 

compreender melhor quem eu sou, de onde vim e o que vim fazer nesta vida.” 

“Cheguei à conclusão de escolhê-lo porque além dele ser uma 

personalidade muito importante na história da humanidade, ele fez muitas 

pessoas pararem e refletirem. Acho que vai ser uma boa experiência para eu 

abrir um pouco minha mente em relação a outros princípios da vida.” 

“Eu gostaria de fazer a biografia dele porque mesmo sendo pequeno, 

fez grandes feitos.” 

 

Prof. José Zafalon 
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..................................................................... DICAS DE LEITURA 
 
 
 

• The Chronicle of Western Costume: From the Ancient 

World to the Late Twentieth Century - John Peacock 

• Guia Ilustrado do Mundo - Rússia e Ásia Central - Liliane 

Charlier 

• Guia Ilustrado do Mundo - Ilhas do Pacífico - François 

Bernard 

• Guia Ilustrado do Mundo - Austrália e Nova Zelândia - 

François Bernard 

• Forças que Impulsionam a Educação (2 exemplares) - 

Heinz Zimmermann 

• Reconhecimento do Ser Humano e Realização do Ensino 

– Rudolf Steiner 

• Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras dos 

meninos do Brasil – Renata Meirrelles 

• As Surpresas do Pequeno Nicolau - Jean Jacques Sempé 

• O Natal do Pequeno Nicolau – Jean Jacques Sempé 

• As Crônicas de Nárrnia- A Última Batalha – C.S.Lewis 

• As Crônicas de Nárnia - O Sobrinho do Mago – C.S.Lewis 

• A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson – Selma 

Lagerlöf 
 

A Comissão da Biblioteca Guimarães Rosa informa as 

aquisições de 2012 que se encontram disponíveis para 

empréstimos: 
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.................................................................................... RELATOS 
 

UM VOLUNTÁRIO INCOMUM V: RETROSPECTIVA 

 

A despedida 

Após um ano de trabalho voluntário eu pretendia ficar mais alguns 

dias na Europa para visitar alguns amigos, dentro e fora da própria Alemanha. 

As autoridades migratórias me concederam apenas cinco dias. Tive que dar 

um jeito. Naturalmente, tudo seria melhor, se bem acompanhado. Para tanto, 

minha esposa iria me encontrar na Alemanha, acompanharia o meu trabalho 

no Camphill durante alguns dias e eventualmente ajudaria. Nos fins de 

semana e nas férias de Natal e Ano Novo teríamos tempo para passear. A 

hospitalidade não seria problema: o Königsmühle é espaçoso e o coração dos 

responsáveis, idem. Afinal o Anabá e o Königsmühle  são instituições 

Antroposóficas. 

Foi assim que conseguimos visitar duas famílias dos Especiais com 

quem eu convivi durante o ano. O contato direto com os familiares e o 

convívio com o Especial no âmbito familiar ajuda muito para sabe como lidar 

com ele no dia-a-dia. Para isso seria necessário que os familiares dos Especiais 

valorizassem o trabalho do Voluntário; que não vejam nele simplesmente 

uma mão de obra terceirizada (algo mais sobre o tema: Colibri XXI, 3, p. 40-

41).  No período mais prolongado de férias fomos ao sul da Europa. Deixando 

atrás o frio germânico, passamos o Natal no clima mais ameno da Itália: Natal 

em Palermo, capital da Sicília, e Ano Novo em Roma. A hospitalidade e a 

gastronomia italianas são maravilhosas, têm, porém, um preço... Para 

compensar, o retorno à Alemanha deveria ter sido feito a pé. 

Quer dizer, então, que o voluntário trabalhando um ano num 

Camphill consegue poupar o suficiente para viajar pela Europa, até 

acompanhado? Não é bem assim! A resposta está em um dos escritos 

precedentes (Colibri XXI, 4, p. 33). 

Enquanto isso o dia da partida se aproximava – partire é um po´ 

morire. Certo, mas também é um pouco festivo. Na véspera da viagem 

organizou-se uma despedida, não só em honra do Rafael, mas também da 

Beatriz que, a esta altura tinha se tornado mais um membro da Comunidade. 
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No convívio fraterno, além das iguarias alemãs, houve guacamole (gosto do 

México) e pão de queijo, com ingredientes importados do Brasil. 

 Na sexta-feira 13.1.2012 partíamos para o Brasil. Atrás ficava a 

Alemanha, onde eu aportara, aliás, aeroportara em 17.1.2011. Empreendia 

assim o percurso inverso ao realizado no ano precedente. Diferente do túnel 

de outrora (Colibri XXI, 2, p. 36), o de agora começava no inverno alemão, 

para terminar no verão brasileiro. Ao desembarcar em São Paulo a sensação 

foi a de entrar num local aquecido. A primeira medida a ser tomada era 

dispensar a pesada vestimenta européia, o mesmo fazendo com parte do 

lastro ideológico do velho Continente.  

Metamorfose 

Atualmente as viagens internacionais, e principalmente as 

intercontinentais, se fazem de avião. A rapidez e o aconchego da aeronave 

representam vantagens indiscutíveis. Porém, há uma desvantagem raras 

vezes mencionada: o corpo chega antes que a alma. Em algumas horas você 

já está em outro continente, outro clima, outros costumes; mas continua 

pensado no local da partida: que horas são agora lá? O que é que as pessoas 

estarão fazendo? O que é que eu faria se estivesse lá?, etc. Em outras 

palavras, eu estou ainda lá. No entanto, as autoridades migratórias atestam 

que em tal data eu deixei uma nação, e X horas depois cheguei à outra. Os 

dados pessoais são os mesmos. Mas cabe ainda perguntar: é a mesma 

pessoa?  

Negativo! Não só porque voltei um ano mais velho e alguns quilos 

mais magro, ou porque agora consigo me expressar melhor que antes em 

alemão, nem sequer por certa habilidade manual que tenha adquirido 

trabalhando com madeira..., mas pela minha atitude diante do universo dos 

Especiais. Sabia, sim, que eles são seres humanos como todos, com os 

mesmos diretos e correspondentes deveres, com análogos problemas, etc. 

Mas agora os sinto assim e sinto-me parte da mesma família. Contudo, as 

“interrogações angustiosas” de outrora (Colibri XXI, 4, p. 31) continuam sem 

resposta. Enquanto isso é preciso agir, fazer o humanamente possível em prol 

dos nossos irmãos necessitados. Explicar o processo que teve como resultado 

essa metamorfose dentro de mim, não é tarefa fácil.  
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Passar de professor universitário recém aposentado a acompanhante 

de um moço com Síndrome de Down, auxiliá-lo na alimentação, na higiene 

pessoal, ajudá-lo a se vestir, ... e fazer tudo dentro do horário, como exige a 

pontualidade alemã, supõe um salto descomunal. Conviver com um grupo de 

Especiais, trabalhar com eles nas oficinas, fazer as refeições em companhia 

deles, sempre atento e pronto para acudir em qualquer momento, é 

estonteante (“acabarei que nem eles”). O desespero ameaça tomar conta ao 

ver algum deles levado de um lado para outro para que simplesmente passe o 

tempo lá, e outro num gemido continuo, com surtos de violência que o levam 

a se auto-machucar, possivelmente para não descarregar a agressividade na 

primeira pessoa a seu alcance.  

Nos tempos bíblicos essas enfermidades eram atribuídas a entes 

diabólicos, e a cura só podia acontecer por milagre. Hoje em dia há 

explicações para quase todas as doenças, mas nem sempre há tratamento 

que leve à cura. Os 21 internos do Königsmühle (KM) apresentam diversos 

tipos de anormalidade, com extremos que vão da quase normalidade à 

demência quase total. Durante o ano transcorrido no local não houve 

nenhum caso de recuperação e volta ao convívio social. A falta de resultados 

visíveis pode levar ao pessimismo: à morte até da última que morre, a 

esperança. Em termos dantescos: “lasciate ogni speranza, voi qu´entrate” 

(deixai toda esperança, vós que entrais). Daí as cavilações, tipo: se Jesus 

Cristo aparecesse de improviso no KM para visitar os nossos Amigos, quantos, 

quais deles ele curaria? Caso ele me delegasse seus poderes taumatúrgicos 

pelo menos para um dos Especiais, eu já tenho escolhido o aquinhoado. 

Coincidiriam nossos pontos de vista?  

Pelos motivos apontados, dentre outros, as primeiras semanas no 

trabalho voluntário foram penosas. Pensei até em desistir. O contrato de 

voluntario que assinara não me obrigava juridicamente. Pagaria a multa 

estipulada para os que não trabalham um período razoável e usaria a 

passagem de volta que eu mesmo pagara. Enquanto cismava, me vi na 

encruzilhada: ame-o, ou deixe-o (love it or leave it). Não há meio termo, tanto 

no referente ao Especial sob os meus cuidados quanto ao trabalho 

desenvolvido na Comunidade. Acabou prevalecendo o primeiro – amor a 

segunda vista. O voluntário, munido com a boa vontade, embora sem saber 
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inicialmente como lidar com adultos Especiais, acaba conquistando o afeto 

deles. Conquistar, correlato de ser conquistado; nossos pupilos tornam-se, 

não raro, nossos mestres. Em um dos escritos precedentes (Colibri XXI, 3, p. 

39-42) fala-se das lições que os cuidadores recebemos daqueles sob os nossos 

cuidados. 

Naturalmente, há lições e lições. Numa tarde de verão fomos com os 

nossos Amigos tomar um sorvete no centro da cidade. Por razões de 

disciplina e economia, a Chefe pediu o mesmo cardápio para todos. A atenção 

dedicada ao sorvete não impediu que o meu pupilo reparasse na presença de 

uma moça atrativa ao seu lado, com o namorado. Terminado o sorvete e, no 

momento de ir embora, o meu Especial passou a mão na menina. Dá para 

imaginar a reação dela, bem como a do namorado. Mas eu pedi 

imediatamente desculpas, assinalando para o atrevido rapaz. Este respondeu 

com um sorriso maroto, porém que revelava a sua condição de especial. 

Então os namorados se acalmaram e acabaram rindo eles também. Caso 

encerrado. 

Fatos como esse, além de outros que nem sempre têm um final feliz, 

mostram que tampouco os Especiais são de ferro.  Eles e elas sentem o 

impulso sexual, como todo filho de Adão. Mas o problema, no meu entender, 

não ganha a devida atenção. O voluntário tem que lidar com ele lançando 

mão do senso comum. Inicialmente não se exigem dele conhecimentos 

especiais; também não está previsto um curso intensivo que o prepare para o 

trabalho específico do Camphill. Possivelmente este tipo de improvisação é 

devido ao período relativamente curto que o voluntário permanece na 

Instituição. Antes era de 6 meses; atualmente é de um ano ou mais. A 

mudança freqüente do pessoal repercute negativamente na vida dos 

Especiais.  

Para mim um ano como voluntário foi suficiente; menos seria pouco, 

mais, demais. Ao termo desse ano aprendi a lidar com o jovem que me foi 

encomendado; e, juntamente com ele, com os outros membros da 

Comunidade. Soube como me relacionar com eles na oficina - carpintaria. 

Consegui me comunicar com os que não falam, aproximando-me deles com 

carinho até em momentos em que ameaçavam reagir violentamente. 

Faltando a instrução teórica, aprendi muito do exemplo das “Mães da casa” e 
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de seus colaboradores. A bondade, a paciência e o humor delas/deles foram 

um aprendizado constante. Os passeios com os “nossos Amigos” a lugares 

distantes se faziam de carro. Aos locais próximos íamos a pé. As pessoas que 

encontrávamos eram quase sempre atenciosas e até prestativas. Para elas, 

todos nós éramos “os loucos do Köngismühle”. De início eu protestava 

interiormente: “eu não sou doido – pelo menos ainda não”. Depois passei a 

não me importar. Afinal cheguei a me orgulhar: “sou, e daí!?” Com efeito, “De 

músico, poeta y loco,/Todos tenemos un poco” (Ditado espanhol).  

 
Contribuição: Rafael Camorlinga, que trabalhou como voluntário 

no Camphill de Königsmühle, Neuestadt – Weinstrasse, Alemanha. 
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................................. APOIO CULTURAL .................................... 
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no 
mundo, as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas nosso muito obrigado. 

 
.................................................................................................. AGENTE DE VIAGENS 
LUISA SODRÉ – AGENTE DE VIAGENS 
Passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros. 
Telefone/fax: 3365-8336  /  9101-8336 
msn:  luisasodre@hotmail.com        skype: luisasodre 1 

 
........................................................................................................... ALIMENTAÇÃO 
CANTINA DO DINDO 
Venda de lanches e sucos na Escola Waldorf Anabá. 
Encomenda de congelados salgados. 
Telefone: 9953-0140        cantinafamilia@hotmail.com 
 
CASA DO PEIXE – RESTAURANTE 
Frutos do mar. Cardápio opcional para crianças. 
Balneário São Miguel, em frente à Igreja de São Miguel - Biguaçu.  
Telefone: (48) 3285-2361 
 
CASARÃO – Empório natural 
Empório e Padaria Orgânica certificada pela Ecocert. Integrante da Ecofeira da Lagoa.  
Grande variedade de pães, bolos, integrais e orgânicos. 
Av. Pequeno Príncipe, 1267, Campeche - Telefone: 3237-3077 
 
FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais 
Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes. 
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. 
Telefone: 3228-0441 
 
QUINTAL DA ILHA – Produtos Orgânicos 
Toda linha de integrais. Produção própria de hortaliças e pães. Trabalho de Educação 
Ambiental. Rod. Admar Gonzaga, 980, Itacorubi. 
Telefone: 3025-3420        quintaldailha@gmail.com 
 
RIACHO DOCE’S 
Mini-mousses, mini-tortas, canapés de bolo. Brigadeiros em taça - diversos sabores. 
Lembrancinhas para ocasiões especiais. Encomendas e orçamentos: Patrícia.  
Telefone: 3209-0590        floripat@hotmail.com 
 
..................................................................................................................... ANIMAIS 
ADESTRAMENTO - KATHIA POSSA 
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas 
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar. 
Telefone: (48) 9619-9262        kathiapo@yahoo.com.br 
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.............................................................................................................. BRINQUEDOS 
BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ 
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato 
variado, material escolar em geral. 
Telefone: 3232-7152, com Simone, pela manhã.  
 
.................................................................................................................. COMÉRCIO 
ZUN ZUM – Moda Jovem 
Rua Conselheiro Mafra, 328, Centro, Florianópolis. 
Telefone: (48) 3028-2838 
 
..................................................................................................................... ESCOLAS 
CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf 
Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis. 
Telefone: 3237-4284 
 
CASA AMETISTA - Espaço de convivência infantil 
Proposta Waldorf para crianças de 18 meses a 6 anos. 
Rua João Guimarães, 272, Santa Cecília, Porto Alegre - RS 
Telefone: (51) 3023-2772        www.euritmiaviva.com/ametista.htm         
 
ESCOLA WALDORF QUERÊNCIA 
Av. Arlindo Pasqualini, 232, Porto Alegre - RS 
Telefone: (51) 3266-0150        escolawaldorfquerencia@via-rs.net 
 
JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância 
Fundamentado na Pedagogia Waldorf. 
Rua Aldo Alves, 125, Saco dos Limões, Florianópolis. 
Telefones: 3333-5355 / 9944-1131 / 9957-7617 
 
RECREAÇÃO WALDORF 
Um lugar onde seu filho(a) pode brincar, cantar, desenhar, ouvir histórias...  
Com almoço e lanche, para crianças de 2 a 6 anos, no Jardim de Infância Anabá. 
Maiores informações com Salete ou Patrícia, telefone: 3028-6147 (à tarde). 
 
................................................................................................................ FARMÁCIAS 
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia 
Homeopatia e Antroposofia. 
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4. 
Telefone: 3234-3692 
 
MEDIC FÓRMULAS – Farmácia de manipulação 
A 1ª farmácia de manipulação de SC com S.G. da Qualidade, ISO 9001. 
Rua João Pinto, 189, centro, telefone: 3224-3141 
Av. Osmar Cunha, 472 A, centro, telefone: 3025-1266, Florianópolis. 
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............................................................................................................ INFORMÁTICA 
POWER SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA 
Rua Joe Collaço, 968, Santa Mônica, Florianópolis. 
Telefone: 3234-5500 / 3234-5533 (fax) 
 
............................................................................................................. MARCENARIA 
MARCENARIA CASAROTTO 
Móveis planejados, esquadrias. 
Rod. José Carlos Daux (SC 401), Canasvieiras, Florianópolis. 
Telefone: (48) 3269-5566        marcenariacasarotto@gmail.com 
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CLÍNICA VIALIS - Medicina e Terapias Antroposóficas 
Rua da Macela, 80 (trav. da Rua Elpídio da Rocha), Rio Tavares, Florianópolis.  
Telefone: 3338-2977 – Fax: 3338-4011  
clinicavialis@clinicavialis.com.br        www.clinicavialis.com.br 
 
Dr. JOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO 
Endocrinologia e Nutrição/Bioimpedância. 
Rua Vitor Konder, 125, sala 905, Centro. 
Telefone: 3024-4493 
 
Dra. MARISTELA FRANCENER 
Medicina Antroposófica – Biografia Humana. 
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar. 
Telefone: 3225-0489 / 9903-3858 

 
Dr. ROGÉRIO RODRIGUES RITA 
Medicina Psicossomática e Ortomolecular. 
Quiron Therapeuticum – Telefone: 3224-4829 
Rua Coronel Lopes Vieira, 87 – Florianópolis – SC. 
 
Dra. SÔNIA DE CASTRO S. THIAGO 
Homeopatia – Clinica Geral. 
Rua Dona Antônia Alves, nº101, Itaguaçu – Telefone: 3249-2101 
 
........................................................................................................... ODONTOLOGIA 
ARTHEMISA - Clínica Estética Odontológica 
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 204, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi. 
Telefone: 3334-5930 
 
Dra. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ 
Odontologia da Família – Cirurgia-dentista / Odontopediatria. 
Rua Dom Jaime Câmara, 179 - sala 1.201 - Centro - Florianópolis. 
Telefone: 3224-1780 
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SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica 
Ortopedia Funcional - Ortodontia - ATM - Experiência Somática.  
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi. 
Telefone: 3025-5425 
 
.................................................................................................................... TERAPIAS 
ASSOCIAÇÃO ATENÁ – Centro de Transformação Pessoal e Artística 
Terapia Artística - Bazar - Grupos de Estudo - Meditação. 
Rua Elpídeo da Rocha (com Rua da Macela), 144, Rio Tavares, Florianópolis. 
Telefone: 3237-4231 / 8406-9331        espaçoatena@bol.com.br 
 
FRANCISCA CAVALCANTI – Musicoterapia - Cantoterapia (CMC 439.319-8) 
Escola Desvendar da Voz - orientação antroposófica.  
Clínica Vialis - Rio Tavares - Tel.: (48) 3338-2977 
Consultório Trindade, Ed. Madison Center - Tel.: (48) 8811-0233 
 
MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295) 
Auto-desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança. 
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A. 
Telefone: 3234-5069 
 
SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística 
Atelier Paulo Apóstolo. 
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.  
Telefone: 3232-7152 (manhã) / 3249-8498 (tarde) 

 
SÍTIO TERAPIA 
Estrada Geral de Oliveira, s/nº, Tijucas. 
Telefone: (48) 3263-9046 c/ Lesiléia 

 
TAISA BOURGUIGNON 
PEDAGOGIA – Surdez e Atrasos no Desenvolvimento. 
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608. 
Telefone: 3234-2747 

 
TERAPIA ARTÍSTICA 
Leda R. de Araújo 
Telefone: (48) 9951-8361 
Clínica Vialis e João Paulo 
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Ano XXII - Nº1 - Páscoa - 2012 

 Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá, 

de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf. 

 

 

Atividade sem fins lucrativos.  

Este boletim financia-se unicamente com o apoio cultural e doações.  

A distribuição é dirigida.  

Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas. 

 

 

Contatos na escola, 

com Silvia (silvialcover@hotmail.com) 

ou Patrícia (patica1@gmail.com) 

 

 

Equipe desta edição: Maria Izabel Barreto Dariva, Michelle Francini V. Lorenzen, 

Patrícia Campos, Silvia Alcover, Simone de Fáveri. 

 
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que 

 por ventura estejam presentes nos textos entregues para publicação neste boletim. 
 

Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição. 
  

              

 

 

 

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas 
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