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NA NOITE ANTIGA 

 

Aqui 

Na noite antiga de garoa e frio fino, 

Subiam balões de luz 

Em honra do primo de Jesus, 

São João Menino. 

 

E, em nosso coração, 

Cada balão, 

Subindo rápido e em linha reta, 

Era o próprio João Menino 

Se transformando em João Profeta. 

 

Era o profeta 

Que parecia o clarão da madrugada, 

Antecedendo a chegada 

Do grande sol nascente, da maior luz: 

O Cristo Jesus. 

 

Ruth Salles 

 

Capa: São João Batista, Ticiano, 1542 
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A ANUNCIAÇÃO DO MISTÉRIO DO CRISTO 
24 de junho 1909. 

 

Numa grande parte da humanidade que aspirava a algo superior, 

ocorria, justamente neste dia do ano, a celebração de uma determinada 

festividade. E aqueles que aqui, nesta cidade, se denominam conosco amigos 

do movimento antroposófico, consideraram de certa importância que esta 

série de conferências pudesse iniciar-se justamente neste dia de São João. O 

dia do ano assim denominado era uma festividade já na antiga cultura persa. 

Celebrava-se então, num dia correspondente ao presente dia de junho, a 

festividade do chamado “Batismo pela água e pelo fogo”. Na antiga Roma se 

celebrava, num dia similar de junho, o Festival da Vesta, que era novamente 

uma festividade do batismo pelo fogo. E se retrocedermos à civilização 

europeia antes do cristianismo, e àquelas épocas anteriores à sua divulgação, 

encontraremos novamente tal festa de junho, coincidindo com a época em 

que os dias se tornaram mais longos e as noites mais curtas, recomeçando os 

dias a diminuir e o Sol a perder, portanto, uma parte da força que irradia 

sobre todo o crescimento e toda a prosperidade da Terra (referente ao 

Hemisfério Norte). Aos olhos dos nossos antepassados europeus, esse festival 

correspondia a uma retirada e ao gradual desaparecimento do deus Baldur- 

que em suas mentes estava associado ao Sol. Na era cristã, esse mesmo 

festival de junho tornou-se gradualmente a festa de São João, o precursor do 

Cristo Jesus. Desta forma, pode igualmente ser o ponto de partida para as 

considerações a que nos dedicaremos, durante os próximos dias, sobre o 

mais importante de todos os acontecimentos na evolução da humanidade- o 

evento do Cristo Jesus. Assim, o assunto do presente ciclo de conferências 

será esse fato, sua importância para a evolução da humanidade e como é 

apresentado primeiramente no mais significativo documento cristão – o 

Evangelho de João – e depois, em comparação com este, nos outros 

evangelhos. 

O dia de São João nos lembra que essa suprema individualidade que 

participou da evolução da humanidade teve um precursor. Com isto 

abordamos igualmente um importante ponto que devemos colocar também, 

qual uma espécie de precursor, como consideração no ponto de partida de 
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nossas palestras. No decorrer da evolução humana, repetem-se 

acontecimentos profundamente importantes, irradiando uma luz mais 

intensa que em outros. De uma época para outra, vemos como tais 

acontecimentos essenciais são relevantes na História. E repetidamente nos é 

comunicada a existência de homens que, em certo sentido, podem sabê-lo 

antes e anunciá-los. Com isso fica simultaneamente esclarecido que esses 

acontecimentos não são arbitrários: quem vê em profundidade todo o 

sentido e todo o espírito da história da humanidade sabe como tais 

acontecimentos devem advir, e como ele próprio tem de fazer um trabalho 

preparatório para que possam ocorrer. 

Durante os próximos dias, teremos frequentemente a oportunidade 

de falar do precursor de Cristo Jesus. Hoje vamos considerá-lo do ponto de 

vista de sua pertinência aos que, em virtude de dons espirituais especiais, 

têm uma visão mais profunda do contexto da evolução humana e sabem que 

existem momentos eminentes dessa mesma evolução. Daí sua capacidade 

para preparar a vinda do Cristo Jesus. Mas ao olharmos para o próprio Cristo 

Jesus a fim de chegar rapidamente ao principal assunto de nossas 

considerações, vemos claramente que a divisão cronológica das épocas 

anteriores e posteriores ao seu aparecimento na Terra não é sem boa razão. 

Aderindo a esta divisão, uma grande parte da humanidade demonstra ser 

sensível ao significado incisivo do Mistério do Cristo. Porém tudo o que é real 

e verdadeiro deve repetidamente ser proclamado de formas e maneiras 

novas, pois as necessidades da humanidade alteram-se de uma época para 

outra. Nossos tempos necessitam também, em certo sentido, de uma nova 

anunciação para o maior dos acontecimentos na história do homem; e é o 

propósito da antroposofia ser essa anunciação. 

Essa anunciação antroposófica do Mistério do Cristo é nova apenas 

no que respeita à sua forma: seu conteúdo, assunto dessas conferências, foi 

ensinado durante séculos, em círculos íntimos, também em nossa civilização 

e nossa vida espiritual europeias. A única diferença entre a presente 

anunciação e aquela anterior é que esta pode ser dirigida a um círculo mais 

lato. Os pequenos círculos onde estes ensinamentos foram ouvidos durante 

séculos reconheciam o mesmo símbolo que aqui está perante os Senhores – a 

Rosa-cruz. Este pode, portanto, tornar-se o símbolo da mesma anunciação, 
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agora que ela se encaminha a um público mais amplo. Desejo agora descrever 

figurativamente os fundamentos sobre os quais essa anunciação Rosa-cruz do 

Cristo Jesus se apoiava. 

Os rosa-cruzes são uma comunidade que desde o séc. XIV cultivou 

um cristianismo genuinamente espiritual na esfera da vida espiritual 

europeia. Essa sociedade Rosa-cruz, que a parte de todas as formas históricas 

exteriores procurou revelar aos seus adeptos as verdades mais profundas da 

cristandade, sempre os chamou também de ‘cristãos joanitas’. A 

compreensão desta expressão ‘cristão joanitas’ não permitirá, ainda que não 

seja explicar com nosso intelecto, pelo menos absorver com nossa aspiração 

o espírito e o conteúdo das conferências seguintes. 

Todos conhecem as primeiras palavras do Evangelho de João: 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 

Deus. Ele estava no princípio com Deus.” 

O Verbo ou ‘Logos’ estava, pois, no princípio com Deus. E é dito 

ainda que a Luz irradiava na escuridão, mas a escuridão não a compreendia; e 

essa Luz estava no mundo e entre os homens, mas destes apenas poucos 

eram capazes de compreendê-la. Então apareceu o Verbo em carne como 

homem – num homem cujo precursor foi João Batista. E agora vemos como 

aqueles que, até certo ponto, haviam compreendido o significado desta 

aparição do Cristo sobre a Terra, estão se esforçando agora para esclarecer a 

natureza real do Cristo; como o autor do Evangelho de João indica, sem 

qualquer dúvida, que a entidade mais profunda vivente em Jesus de Nazaré 

não era senão aquela da qual se originaram todos os outros seres à nossa 

volta; era o Espírito Vivo, o Verbo vivo, o próprio Logos. 

Mas também os outros evangelistas se esforçaram cada qual à sua 

maneira, para descrever o que realmente surgiu em Jesus de Nazaré. O autor 

do Evangelho de Lucas, por exemplo, tenta explicar como algo muito especial 

apareceu quando, pelo batismo do Cristo Jesus, por João Batista, o Espírito se 

uniu ao corpo de Jesus de Nazaré. O mesmo escritor continua demonstrando 

como Jesus de Nazaré é um descendente de uma linha de antepassados que 

remonta muito longe. Aí nos é relatado que a árvore genealógica de Jesus de 

Nazaré se estende de Davi a Abraão, a Adão e mesmo ao próprio Deus. 

Vemos claramente indicado, que Jesus de Nazaré era o filho de José; José era 
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o filho de Eli; a seguir: o qual era filho de Davi – e mais adiante: o qual era 

filho de Adão, e Adão era filho de Deus! Isto quer dizer que o autor do 

Evangelho de Lucas dá ênfase especial ao fato de que de Jesus de Nazaré, 

sobre o qual desceu o Espírito no batismo por João, pode ser seguida uma 

linha direta de ascendência até Aquele que ele denomina o Pai de Adão -

Deus. Esses fatos devem ser tomados de maneira absolutamente literal. 

No Evangelho de Mateus faz-se a tentativa de conduzir a 

ascendência de Jesus de Nazaré até Abraão, a quem o próprio Deus se 

revelou. 

Por isto e também por muitos outros aspectos, por muitas palavras 

que podemos encontrar nos Evangelhos, a individualidade portadora do 

Cristo – e todo o advento do Cristo- representa não só um dos maiores, mas o 

maior fenômeno da evolução da humanidade. Com isso, fica 

incondicionalmente expresso o que pode ser traduzido, por simples palavras, 

da seguinte forma: Se o Cristo Jesus era visto, por aqueles que pressentiam 

sua grandiosidade, como a figura mais importante da humanidade na Terra, 

tem de existir uma ligação entre esse mesmo Cristo Jesus e o que há de mais 

sagrado, mais íntimo no próprio homem. Tem de existir dentro do próprio 

homem algo que corresponda diretamente ao acontecimento do Cristo. Se o 

Cristo Jesus, como é relatado nos evangelhos, representa realmente o maior 

acontecimento na evolução da humanidade, não deverá existir então em 

todas as coisas, bem como em cada alma humana, um elo de união com o 

Cristo Jesus? 

 

Fonte: Parte da primeira palestra do livro “O Evangelho segundo 

João” de Rudolf Steiner 
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COMO CONSEGUIR QUE UMA CRIANÇA FAÇA O QUE VOCÊ 
QUER SEM PRECISAR PEDIR MUITO 

Ou 
TRABALHANDO COM AS VONTADES DE UMA CRIANÇA 

PEQUENA 
Nancy Blanning 

 

Crianças pequenas podem parecer lógicas e razoáveis aos nossos 

olhos, mas essas não são qualidades intrínsecas de seu modo de ser. Elas 

vivem seus membros, seu movimento e sua força de vontade. 

Quando se quer que uma criança realize uma ação, falar com ele ou 

ela pode até mesmo congelar a criança, imobilizando-a. Todas as forças da 

criança sobem à cabeça para formar o pensamento enquanto nada resta para 

um movimento imediato. 

Ajudar a criança a se mover antes de você falar, literalmente, 

significa pegá-la pela mão ou braço. Se você precisar falar, fale algo como: “é 

hora de vestir o casaco”, isso como uma afirmação geral ao invés de um 

comando, e, ao mesmo tempo, ofereça o casaco a ela.  

Em vez de argumentar com a criança, tente contar uma estória 

improvisada sobre uma situação semelhante. É raro termos uma criança que 

não é cativada instantaneamente por uma estória. Ao contar a estória, 

literalmente comece um movimento envolvendo os membros da criança (ex. 

coloque seus braços nas mangas do casaco, dê à criança um bloco para ser 

guardado em uma cesta e faça o mesmo, para mostrar à criança o que e 

como quer que ela faça a ação, etc.).  

Não faça perguntas à criança, a não ser que ela tenha realmente uma 

escolha. Por exemplo: quando é hora de ir embora, quantos pais complicam a 

situação perguntando: “Vamos embora?” em vez de afirmar: “É hora de irmos 

embora.” 

Limite as escolhas que você dá à criança. A menos que ela tenha um 

senso excepcional para roupas, tipos de comida, etc., as crianças preferem 

não ter que escolher. Você escolhe as roupas ou coloca um prato de comida 

na frente da criança e fala: “Aqui está seu almoço.” Pense em uma situação 
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onde você tenha que fazer muitas escolhas, pode ser exaustivo e para uma 

criança é ainda mais. 

Coloque a “forma” antes do tempo. Isso significa separar as roupas 

uma noite antes, prontas para serem vestidas na manhã seguinte sem a 

necessidade de decisões – tanto de sua parte como da criança. Lembre-se 

que você vai preparar o café da manhã sem perguntar o que a família quer. 

Lembre que cada responsabilidade adulta que você tira da criança, 

lhe permite usar sua energia para o crescimento. Nós fazemos um grande 

favor à criança quando pensamos e planejamos previamente como as coisas 

acontecerão – criando uma “forma” – que vai sustentar, tanto a criança como 

nós mesmos, a fim de criar ordem e previsibilidade em nosso dia a dia. 

Não estou afirmando aqui que pais são os servos de seus filhos. 

Como pais, somos guias e professores nos caminhos do mundo. Nós 

queremos que, dentro do possível, nossos filhos sejam independentes, 

sabendo se vestir, comer e realizar pequenas tarefas. Mas, precisamos criar 

um ambiente em que a criança possa ter sucesso, onde seja oferecido a ela 

um começo, meio e fim e não deixá-la sozinha para tomar decisões. 

A imagem da criança como nosso “aprendiz” é muito válida. Em 

qualquer trabalho ou ofício, é mostrado ao aprendiz como realizar a tarefa 

desde o primeiro e mais simples passo. Depois disso, a tarefa é feita passo a 

passo. Cada vez que damos a oportunidade às crianças de terem experiências 

práticas e concretas de como realizar algo fisicamente, estamos ajudando-as 

no caminho para se tornarem “artesãos mestres”. 

Essas sugestões ajudarão em muitas situações, mas não em todas. 

Vai haver tempos de luta. Então escolha suas lutas.  A não ser que 

você tenha certeza da vitória – não por você, mas pelo melhor da criança - 

não entre em um conflito de vontades. Isso significa que você precisa estar 

seguro e onde o fator tempo não existe. O supermercado não é um lugar para 

lutar. 

Antes de traçar as linhas de combate, veja se você pode transformar 

a tarefa em questão em uma estória, fazendo da tarefa um jogo, ou 

oferecendo ajuda. “Esses livros estão todos espalhados pelo chão. Eles 

ficariam mais felizes na prateleira. Aqui está um para você e eu vou ajudar 

também”. Ou, “Eu aposto que posso arrumar essa pilha de livros mais rápido 
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do que você. Vamos ver?”. Ou, “Eu vou fechar meus olhos e ver se esses livros 

conseguem pular para a prateleira sem barulho”. Uma estória poderia 

começar com: “Eu já te contei do grande vendaval que entrou no quarto do 

ursinho e deixou tudo bagunçado?”. 

Se você está lutando com uma criança mais velha, deixe bem claro o 

que precisa acontecer de uma forma objetiva e lógica. “As roupas sujas 

precisam ser colocadas no cesto e nós podemos esperar até isso ser feito.” 

Depois saia. Se seu filho também deixar o lugar da tarefa, guie-o de volta e 

reafirme o que disse antes. Tente agir com calma e sem acusações ou raiva. 

Lembre que você, como pai/mãe, é a autoridade amorosa da criança. 

Não tenha medo de ter esse papel. Sua orientação vai fortificar e não reprimir 

a vontade da criança. A criança se sente segura com um adulto carinhoso e 

confiante que sabe mostrar a ela como o mundo é.  

 

Extraído do livro, “You are not the boss of me!” editado por Ruth Ker 

Traduzido  por Edelweiss Gysel 

Contribuição de Silvia Jensen 
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A TARTARUGA E OS GANSOS 

 

Certo dia, dois gansos selvagens disseram a uma velha tartaruga, que 

morava em um lago nas montanhas do Himalaia: “Venha conosco, amiga 

tartaruga. Temos uma bela casa em uma caverna dourada, no monte 

Cittakutta”. 

 “Não tenho asas“, respondeu a tartaruga. “Como poderia chegar até 

a sua casa?” 

“Você conseguiria manter sua boca fechada”? Perguntaram os 

gansos. 

 “Sim certamente”, respondeu. 

 “Então, segure este pau entre os dentes”, disseram os gansos. “Nós 

seguraremos cada ponta com nossos bicos e a levaremos pelo ar”. 

Desta forma, voaram pelos topos das montanhas – o mundo inteiro 

abaixo deles. Depois de algum tempo, passaram pelos telhados de Benares.

  “Que estranho” riram algumas das crianças que os viram passar. 

“Uma tartaruga está sendo carregada por gansos no céu!” 

A tartaruga ouvindo estas palavras ficou muito inquieta. Um pouco 

de raiva começou a queimar em seu pequeno coração. 

“E é de sua conta se me carregam pelo céu?”, gritou ela. 

É claro que ela não conseguiu falar sem abrir a boca; sua mordida 

perdeu a força e a pobre caiu no pátio do palácio do rei. Em um instante, a 

corte agitou-se. Ministros, nobres e guardas reais vieram às portas e janelas . 

As notícias foram levadas ao rei, que se levantou do trono e foi até o  local da 

cena, junto com seu conselheiro , um sábio da corte. 

 “Pobre tartaruga”! exclamou o rei. “O que a levou a cair neste pátio 

e quebrar seu belo casco verde?” 

“Diga-me”, perguntou seu assessor, “De onde ela caiu e por quê?” 

Acontece, meus filhos, que o rei tinha o hábito de falar muito. Era 

generoso e caridoso, mas quando estava presente, ninguém mais conseguia 

fazer uso da palavra. “O conselheiro, sabendo a razão da queda da tartaruga, 

pensou: “Aqui está uma chance de dar uma lição em nosso rei falante”. 

 “Vossa majestade”, disse, “alguns pássaros estavam carregando a 

tartaruga pelos ares, segurando um pau em seus bicos, ao qual a tartaruga se 
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segurava com os dentes. A tartaruga ouviu as crianças da cidade rirem dela. 

Com certeza, isto a deixou irritada e ela não conseguiu  deixar de responder. 

Então , deixou de segurar o pau com força e caiu. Esse é o destino de quem 

não consegue controlar a língua”. 

Essas palavras cortaram o coração do rei, que sabia que a lição era 

para ele. Daquele dia em diante suas palavras foram poucas e sábias, falava 

apenas quando era hora de falar e viveu feliz para sempre. 

 

Fonte: Contos Jakata, recontado por Noor Inauat Khan 

Contos Jakata são histórias das vidas de Buda. Elas se desenrolam 

como um colar onde cada conto é uma vida na qual o Buda aparece como um 

ser aprimorando virtudes, tais como a paciência, a sabedoria, a generosidade. 

Contribuição: Silvia Jensen 
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS 
 

SOPA CREME DE PINHÃO  

Ingredientes: 

01 xícara de pinhão cru 

01 litro de água 

01 cubo de caldo de carne 

Algumas gotas de limão 

Cebola e alho a gosto 

Modo de preparo: 

Primeiro, bata o pinhão, a cebola e o alho no liquidificador, 

misturando com um pouco de água. Depois, coloque os ingredientes já 

preparados, o caldo de carne e o limão em uma panela com o resto da água, 

mexendo sempre. Se precisar, coloque mais um pouco de água e bom 

apetite. 

 (Receita extraída da Revista Nós, Época de São João 2003, da Escola Waldorf Rudolf Steiner, SP) 

 

BOLO DE PINHÃO 

Ingredientes: 

1 xícara (chá) de manteiga 

1 lata de leite condensado 

3 ovos, sendo as claras em neve 

1 pitada de sal 

2 xícaras (chá) de pinhão cozido, descascado e moído 

1 xícara (chá) de farinha de trigo integral 

1 colher (sopa) de fermento em pó. 

Modo de preparo: 

Massa: Bata a manteiga até ficar macia. Aos poucos, despeje o leite 

condensado até obter um creme. Sem parar de bater, junte as gemas, uma a 

uma, o sal, o pinhão, a farinha, o fermento e, por último, misture 

delicadamente às claras em neve. Coloque a massa em uma assadeira untada 

e leve ao forno por 30 minutos, ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar. 
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES 

Nas aulas de Religião, no 7º ano, algumas histórias nos aproximam 

da terra de Gandhi e de suas ideias pacifistas. Os alunos, depois de ouvirem, 

devem escrever algo, seja um texto, poema ou um pensamento próprio a 

respeito do assunto tratado. Suas reflexões são verdadeiros presentes. 

Compartilho alguns com vocês. 

 

As três perguntas 

Um homem deveria,  

Três perguntas responder, 

Para em sua vida crescer. 

Uma pessoa importante 

Um momento especial 

Isto e muito mais ele deveria saber. 

Para as respostas encontrar,  

Muito teve que pensar 

Muito teve que sonhar. 

Ao achar estas respostas 

Achou o caminho  

Que deveria seguir... 

Leonardo João 

 

O presente 

Um dia ouvi uma história, 

Muito bonita e interessante, 

Uma história que por acaso, 

Me fez pensar bastante 

Imaginei que todos deveriam ouvi-la, 

E assim, pensar sobre ela, 

Pois esta é uma história 

Que não é somente bela. 
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Falava sobre o agora 

O momento que estamos vivendo, 

O momento que está passando 

E nós nem estamos percebendo. 

Eram três perguntas 

Que um imperador se questionou 

Que um eremita tinha a resposta 

Pela qual ele tanto esperou. 

A coisa, a pessoa o momento mais importante 

Era o que ele queria saber, 

Assim que recebeu a resposta 

Ele custou a perceber. 

O agora era a resposta,  

Momento que estamos a viver, 

Momento que temos domínio,  

E devemos perceber. 

Pois o futuro é um mistério, 

O passado já é história, 

Já o presente é o que estamos vivendo,  

É o que importa,  

É o agora.  

Bárbara, Sophia e Raquel 

 

Agora 

Como o vento o tempo passa. 

Levando as mágoas, tristezas e os bons momentos. 

O ontem é passado, e não podemos mudar. 

O amanhã é um mistério que ninguém desvendará. 

 



15 

 

No entanto o Agora, em felicidades, loucuras ou tristezas podemos 

transformar... 

Ao nosso único controle um caminho devemos dar! 

Camila G. 

 

Sabedoria 

Perdoar é bom, 

E ser sábio também, 

Porém se você não é sábio, 

De algo tem que saber: 

Falar a verdade é melhor, 

Mas você tem que tomar cuidado,  

Porque o perigo mora ao lado. 

Depois você saberá de tudo,  

E sabendo de tudo vai ser feliz. 

João 

 

Três perguntas 

 Três respostas 

Três são as perguntas, 

Que precisam ser respondidas,  

Para a perfeição alcançarmos: 

Qual o momento exato para se fazer as coisas? 

Qual são as pessoas mais importantes? 

Qual a coisa mais importante a ser feita? 

Se você as perguntas não sabe responder, 

Eu as respondo para você: 

Faça as coisas agora. 

As que estão com você nesse momento. 

Faça amigos. 

Maria Luisa V. 
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Um grande imperador 

Três difíceis perguntas criou 

E depois, cidade afora 

Ele as anunciou 

Quem soubesse das respostas 

Seria de glórias coberto 

Muitos chegaram a pensar 

Que as haviam descoberto 

Mas nenhuma das respostas 

Ao imperador agradava 

Ele então foi procurar um sábio 

Que nas montanhas morava 

Disfarçado de plebeu 

Foi ao velho perguntar 

As respostas das perguntas 

Que tanto queria encontrar 

O sábio não respondeu 

Continuando seu trabalho 

A escavação de buracos 

No chão duro e no cascalho 

O imperador de bom grado 

Ajudou-o a cavar 

Fazendo muitos buracos 

Até também se cansar 

Então surgiu correndo um homem 

Que estava muito ferido 

O imperador não sabia 

Mas ele era seu pior inimigo 

O imperador e o velho 

Cuidaram do pobre coitado 
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Que já estava à beira da morte 

Naquele penoso estado 

O homem então revelou 

O que havia acontecido 

A comitiva do imperador 

É que o havia ferido 

Ele estava de tocaia 

Para o imperador matar 

Mas um soldado sagaz 

O conseguira encontrar 

Perdoou-o o imperador 

Devolvendo-lhe terras tomadas 

E voltando-se para o sábio 

Repetiu as questões criadas 

Respondeu-lhe então o velho 

Que as respostas ele já possuía 

E que se ele pensasse um pouco 

Logo as entenderia 

Aruã V. Souza 

 

 

Contribuição da professora Beatriz Camorlinga 
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ASTRONOMIA: O CÉU DO INVERNO 
 

Na Noite de São João, por volta da meia-noite, reina bem alta no céu 

a majestosa constelação do “Escorpião”. Abaixo dele ‘Spica’, de “Virgem”, 

‘Arcturus’, do “Boieiro”, ‘Vega’, da “Lira” e ‘Altair’, da “Águia”, formam um 

belo cálice de estrelas. Neste ano reúne-se a elas Saturno, pertinho de Spica, 

na constelação de Virgem (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Perto da meia-noite da noite de São João, Escorpião reina no alto do céu. Abaixo 

dele Spica, Arcturus, Vega e Altair formam um cálice de estrelas que estão entre as 

mais brilhantes do céu. Acima: Linha da Eclíptica; Abaixo: Linha do Equador Celeste. 

 

De Spica e Arcturus já conhecemos. Suas constelações (Virgem e 

Boieiro, respectivamente) são constelações do Outono (Colibri XXII, 1, p. 32). 

 Vega, uma linda estrela de cintilações branco-azuladas, juntamente 

com algumas pequenas estrelinhas um pouco à direita e acima próximas dela, 
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formam a pequena constelação da Lira. Trata-se da Lira de Apolo, com a qual 

seu filho Orfeu galgou o caminho para o Mundo dos Mortos. 

Altair é o olho da Águia. Duas estrelas bem próximas, uma de cada 

lado, o acompanham. A Águia voa para baixo, de encontro ao Cisne, uma 

enorme constelação cuja estrela principal, Deneb, está escondida abaixo do 

horizonte. As asas, o tronco e a cauda da Águia têm quatro estrelas bem 

visíveis. 

Bem pertinho do Escorpião, à sua direita, está o Sagitário. São duas 

constelações do Zodíaco. O Escorpião, com sua avermelhada ‘Antares’ bem 

no meio dele, tem algo ameaçador em si. Para a esquerda vemos suas 

poderosas “tesouras”, três estrelas bem marcantes. Antigamente contava-se 

as estrelas da Balança (Libra) como parte das tesouras do Escorpião, pois elas 

estão bem pertinho à esquerda de Escorpião. 

Entre o Escorpião e o vizinho Sagitário está o ponto mais alto do 

Zodíaco; observe que fica bastante acima da Linha da Eclíptica. Este é 

também o lugar mais claro de todo o Zodíaco; de fato, ali estão muitas 

estrelas reunidas. 

O Sagitário é um Centauro, um ser selvagem com cabeça e tórax 

humanos sobre um corpo de cavalo. A grande quantidade de estrelas à direita  

de Escorpião pertence à parte humana do Sagitário e ao arco esticado que ele 

aponta para o Escorpião. Logo abaixo dele está a Águia. 

Continuando para a direita sobre a Eclíptica encontramos o 

Capricórnio. Comparado aos majestosos Escorpião e Sagitário, Capricórnio é 

uma modesta constelação.  

Sob Escorpião e Sagitário e à esquerda da Águia notamos um 

conjunto de estrelas bem visíveis: formam o “Ofiúco” com a serpente que ele 

carrega. E mais abaixo ainda, entre o Boieiro e a Lira, lá está Hércules sendo 

mordido na perna pelo dragão. 

 

Quando o Escorpião está visível no céu noturno? 

Aprendemos que o Escorpião é uma constelação típica do inverno. O 

que isso significa? – Que no início do inverno podemos observá-lo a noite 

inteira. Ele desponta no horizonte leste ao anoitecer, culmina no meridiano 
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ao norte por volta da meia noite e cedinho, no amanhecer, se põe no 

horizonte oeste.  

Mas, devido ao adiantamento diário das estrelas fixas em cerca de 

quatro minutos, no curso do ano vemos diferentes constelações em cada 

estação. No início do outono Escorpião nascia por volta da meia-noite e ao 

amanhecer estava no alto do céu. Ao anoitecer no início da primavera 

observaremos Escorpião no alto do céu, porém, no meio da noite já se 

esconderá no poente. E no verão, nada de Escorpião. Quando anoitecer já 

terá se posto com o sol; no amanhecer despontará no leste, porém oculto 

pela luz solar.  

Veja tudo resumido a seguir. 

 

Observação de Escorpião no Curso do Ano: 

Estação do Ano: Quando é visível: 

Início do Outono Da meia-noite ao amanhecer 

Início do Inverno A noite inteira 

Início da Primavera Do anoitecer à meia-noite 

Início do Verão Não é visível 
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Aproximação entre Marte e Saturno 

Do final de julho até o final de agosto um espetáculo admirável 

acontecerá no céu do poente: Um encontro memorável entre Saturno e 

Spica, que descem juntas em direção ao horizonte, e Marte, que sobe dia-a-

dia quase exatamente sobre a Eclíptica (Fig. 2). 

 

   

Fig. 2: Spica à esquerda, Saturno à direita e Marte no centro. Céu do poente 

às 20h nos dias 9, 14 e 19 de agosto de 2012. 

À esquerda e um pouco abaixo dos três astros, vemos as cinco 

estrelas principais da constelação do Corvo, sempre atento à espiga de 

Demeter (Colibri XXII, 1, p. 33). As quatro mais brilhantes formam um 

quadrilátero bem fácil de identificar. 

Aos poucos, Spica e Saturno irão desaparecendo no horizonte. Já no 

final de setembro, estarão praticamente inobserváveis sob a luz do 

crepúsculo. Enquanto isso, Marte continuará sua viagem horizonte acima. No 

início de dezembro ainda poderá ser visto no início das curtas noites de verão 

na constelação de Sagitário. 

Talvez o leitor atento já se tenha perguntado se junto a este 

triângulo maravilhoso com Spica, Saturno e Marte não se unirá a lua nova, 

que aparece sempre no crepúsculo. É só esperar... e contar com a sorte de 

um bom tempo, pois será por uma única noite. 

De: Walter Kraul, Erscheinungen am Sternenhimmel. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2002. 

Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon 
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TEMOS UMA CARDADEIRA DE TAMBOR 

 

Mas o que é isso? 

Todos os alunos conhecem o processo de cardar lã. Já no primeiro 

ano, eles limpam a lã, tirando as impurezas com a mão, e depois abrem as 

fibras, penteando com os dedos. Já no terceiro ano, é introduzida a 

ferramenta, um par de cardadeiras, que permite cardar a lã para encher o 

boneco feito pelos alunos. No sexto ano, quando fazem um bicho de pano é 

preciso de muita lã cardada e bem socada para que o animalzinho se 

mantenha de pé. 

Dois anos atrás, quando a sua filha estava no terceiro ano escolar, 

Clarice, então mãe de aluna do terceiro ano, fez uma generosa doação para 

que pudéssemos adquirir uma cardadeira de tambor. Esta ferramenta 

consiste em dois cilindros equipados com cardas (pequenos hastes metálicas) 

e acionados por uma manivela que faz eles girarem um em torno do outro, 

permitindo assim cardar a lã num processo mecânico e manual. 

Começamos aí uma intensa procura, pois aqui em Florianópolis essa 

ferramenta não é mais produzida. Em outras localidades do Brasil foi 

encontrada, mas por um preço bem além do disponível, e agora, 

aproveitando a ida ao Congresso de Professores na Suíça, a professora 

Monique conseguiu comprar uma de segunda mão. 

Nossa ansiada ferramenta facilita enormemente o trabalho, já que 

com menos esforço e um movimento adequado possibilita cardar mais lã em 

menos tempo. 

Estamos gratas, Clarice, por seu presente para a Área de Trabalhos 

Manuais. 

 

Ana Cairello e Monique Farhi 
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..................................................................... DICAS DE LEITURA 

MOSTRAR CAMINHOS:  

PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS E RECUPERAÇÃO 

 

O tema do livro “Mostrar Caminhos” do autor Neube José 

Brigagão é sobre a prevenção de drogas para adolescentes e tem como 

público alvo pais e professores. Apesar da profundidade do tema abordado é 

uma leitura agradável e esclarecedora. Talvez pelo fato do autor ser um 

professor, o livro mais parece uma conversa  íntima, onde somos levados a  

refletir sobre nossas atitudes em relação à formação de nossos filhos e 

alunos. Ele nos mostra  como trilhar o caminho do amor na exigência, e o 

caminho da  responsabilidade de formar e informar com coerência nossos 

filhos e alunos. E esse caminho invariavelmente passa pelo processo de auto 

educação, impor, primeiro a nós mesmos, o que queremos propor aos nossos 

filhos/alunos. Ele ressalta a importância do limite e da autoridade, 

diferenciando de forma clara autoridade de autoritarismo. 

Professor Neube ressalta que muitos adolescentes podem não 

ser usuários de droga, mas apresentam um comportamento que ele chama 

de:“o comportamento droga”, isto é,atitudes inconvenientes e indesejáveis 

que nossos filhos/alunos apresentam, e entre elas, ele ressalta: 

• Falta de horário para dormir 

• Dificuldade em levantar cedo 

• Caos nos quartos 

• Roupas jogadas pela casa 

• Baixo aproveitamento escolar  

• Manhas e chantagens emocionais 

• Ter em prejuízo do Ser 

• Dependência de televisão e computador 

• Mentira e ocultação da verdade,  

• Consumo compulsivo de modismos 

• Dificuldade em se sociabilizar 

• Dificuldade em conviver com o não  

• Falta de cooperação 

• Enfim, dificuldade para conviver com normas e limites 
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Segundo o autor, quando nós, como pais ou professores, somos 

permissivos com nossos filhos/alunos estamos enfraquecendo o seu caráter e 

favorecendo o “comportamento droga”. Ele ressalta que muitas vezes o 

comportamento droga é um passo anterior ao uso da droga propriamente 

dito, e que existe uma tênue e invisível linha que separa um do outro. Quanto 

mais permissivos formos, mais estaremos favorecendo a ultrapassagem dessa 

linha invisível.  

Portanto, podemos concluir que o trabalho de prevenção deve 

ser feito desde a mais tenra idade, pois aqueles que desde pequenos foram 

ou se habituaram a obter ou fazer o que queriam, manipular a autoridade, ser 

levianamente desculpados, transgredir, ser o centro das atenções terão 

quando maiores, as mesmas posturas e atitudes diante das drogas.  

Talvez o contato com drogas na adolescência e juventude seja 

inevitável, mas se oferecemos uma educação baseada na verdade, se 

educamos nossos filhos dentro de normas e limites, se nos comprometemos 

com a vida e sua qualidade, e exercitamos nossa autoridade com 

amorosidade, estaremos ajudando-os a se fixar em atitudes que fortalecem o 

caráter, e consequentemente estaremos fazendo um trabalho de prevenção 

ao uso das drogas. 

O autor nos ensina a ser perseverante em nossas decisões, a 

estar presente, admoestando, cobrando e exigindo de nossos filhos/alunos 

quando apresentam atitudes e comportamentos indesejáveis e destrutivos. 

Ele ressalta a importância de elogiar as atitudes positivas daqueles que são 

confiados a nossa responsabilidade e também nos ensina que o amor é 

exigente, e que para educar na verdade é preciso estar comprometido com o 

seu processo de auto educação.  

O autor usa uma imagem muito significativa, a imagem da 

palavra como semente. Se a palavra é semente, por que cuspi-la se podemos 

plantá-la? 

Recomendo a leitura desse livro a todos os pais e professores 

comprometidos com a vida e sua qualidade e que amam seus filhos e alunos. 

 

Contribuição de Sueli Kuchiniski 
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.................................................................................... RELATOS 
 

SOBRE O CURSO ADICÇÃO E LIBERDADE 
 

Está nos últimos módulos o curso Adicção e Liberdade que vem 

sendo desenvolvido pela Associação Sagres em Florianópolis. Esse curso foi 

planejado para professores de todas as áreas e apoiado pela Federação das 

Escolas Waldorf do Brasil.  

Tem sido um grande privilégio participar desse curso, juntamente 

com as professoras Dirce e Cathia, da nossa escola, Vivian, mãe do quinto ano 

e colegas de escolas de todo o Brasil. Sob a orientação de Jaap van der Haar e 

Jessica Westerkamp somos levados a pesquisar sobre diferentes temas 

dentro do universo educacional.  

Já estudamos sobre síndromes e doenças que afetam as crianças nos 

nossos dias, situações sociais e familiares, abuso sexual, inclusão, passando 

pelas diferentes formas de adicção. O que podemos fazer com estes temas 

nas escolas? Como abordar os pais e principalmente como lidar com estas 

crianças e jovens que chagam a nós? Perguntas que temos carregado juntos 

durante todo o curso. Desde os genes na formação do corpo até o espírito ali 

encarnado, é um conjunto de circunstâncias que constrói o ser que temos à 

nossa frente e precisamos estar  cada dia mais preparados para recebê-los. 

Dentro de todo este trabalho, o último módulo trouxe um estudo 

muito especial. A pesquisa foi sobre a atuação das escolas Waldorf no mundo, 

entrando nas diferentes culturas e situações sociais. Qual é a diferença que a 

Pedagogia Antroposófica faz para as comunidades onde está se inserindo. 

Estamos realmente inseridos? Diante de perguntas instigadoras, saímos atrás 

de respostas. Pesquisamos desde a fundação da primeira escola na Europa, 

até as mais novas iniciativas no Oriente, sabendo que hoje somos quase 800 

instituições em todo o mundo. 

É claro, que além da nossa pesquisa, contamos com o conhecimento 

dos nossos orientadores. Jaap traz os conteúdos através de palestras que 

jogam uma enorme luz sobre o tema que estamos estudando, trazendo do 

mais profundo na base antroposófica o caminho que deve ser seguido. Jessica 
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conduz exercícios e vivências que nos fazem “sentir no próprio corpo” o que 

estamos investigando. 

Desta vez, com o “caminho do desenvolvimento da humanidade” a 

partir da visão antroposófica Jaap fez-nos ver que “Existe a necessidade de 

que forças, aparentemente contrárias, apareçam para que o homem possa 

tornar-se um indivíduo e atuar no mundo. Neste momento, nós estamos 

trabalhando no desenvolvimento da educação, nós trabalhamos no 

desenvolvimento do que se tornará. A educação só pode se desenvolver se 

tivermos em mente o ser como um todo, incluindo seu aspecto 

anímico/espiritual. A pesquisa pode se desenvolver de forma adequada 

através de grupos que pesquisam juntos e é completamente diferente da 

forma como a ciência natural está trabalhando devido ao fato da ciência 

espiritual lidar com o fenômeno do desenvolvimento e não com o produto do 

desenvolvimento. Então, estas pessoas devem conhecer os conceitos 

espirituais, devem treinar a intuição e meditar nas questões. O produto das 

meditações é discutido. Os lugares onde tudo isto acontece podem ser vistos 

como os novos locais de mistérios. A Igreja construiu templos nos quais as 

pessoas podiam entrar. Desde o século XX se tornou possível construir um 

templo dentro de si onde você é seu próprio padre. Isso significa a 

transformação do velho culto no novo culto, o culto que convida o espírito a 

trabalhar na Terra”. (fragmento de uma das palestras) 

Voltando às apresentações das pesquisas realizadas pelos grupos de 

trabalho: nós fizemos uma imagem do passado, presente e futuro do 

movimento Waldorf. O ponto central foi a idéia universal da “encarnação” do 

movimento antroposófico em conexão com os continentes e com as regiões 

nas quais chegou. A ideia principal é um conceito de humanidade, porém a 

mesma se encarna de formas muito diversas dependendo das realidades com 

as quais tal ideia se encontra ao encarnar.   

Neste processo, estar com um dos olhos abertos às tradições é 

importante, mas as tradições não devem se tornar dogmas.  

Neste sentido, foi confrontador o fato de que o movimento Waldorf 

mundo afora se tornou uma cópia daquilo que foi o início de seu impulso por 

Rudolf Steiner. As leis universais do desenvolvimento humano devem ser 

traduzidas para formas de trabalho conectadas ao espaço e tempo onde se 
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está. Felizmente pode-se também notar que em todos os continentes há 

impulsos de pesquisa. Há uma busca para a transformação e a grande 

vontade de aplicar o que Rudolf Steiner tanto incentivou os professores a 

fazerem, ou seja, observar a realidade do ser com o qual estamos 

trabalhando e partir de onde ele está. Jessica avaliou esta nova consciência 

como algo positivo e que isto é do que a ciência espiritual precisa. Desta 

forma, o futuro pode ser criado. 

Para ilustrar o tema, vimos um filme (Encantadora de Baleias) em 

que pudemos experimentar através de uma história o que acontece quando, 

devido a uma grande identificação com as tradições, alguém pode se tornar 

dogmático e conservador. Tornou-se claro o fato de que isto está fechando os 

olhos da humanidade, de como a realidade está mudando e as tradições 

devem ser modernizadas sem perder seu significado.  

Ainda temos mais dois módulos do curso e espero que um novo 

grupo se forme e que as pessoas disponham-se cada vez mais a estudar e 

pesquisar, pois apenas desta maneira conseguiremos nos apropriar dos 

conhecimentos necessários para atuarmos de forma sadia com os nossos 

alunos. 

 

Beatriz Camorlinga (profª do 3º ano) 
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.................................................................................... RELATOS 
 

A VIAGEM - UM SONHO DE UMA PROFESSORA 

 

Aprender uma língua nova não envolve somente a gramática, o 

vocabulário e a pronúncia. Mais do que isso é preciso adquirir sensibilidade 

nas diferenças culturais, experimentar comidas, lidar com novos costumes, 

enfim, estar aberto para sair da zona de conforto. 

Para o aluno, isso envolve tempo e dedicação. Através de atividades 

práticas e prazerosas, incluindo os interesses do adolescente, a língua começa 

fazer parte dele, invadindo seus pensamentos e fazendo parte do seu corpo.  

Foi pensando assim que embarcamos, eu e 10 adolescentes, numa 

viagem muito especial rumo ao Sul da Inglaterra.  Uma viagem onde o Inglês 

estudado durante vários anos seria colocado na prática, na vida real e na 

“pele”! Para alguns deles, um sonho inesquecível! 

Parecia que todas as boas energias conspiravam para isso se tornar 

possível. Estava procurando um lugar especial, um Inglês com carinho, com o 

jeito Waldorf de tratar os alunos. Por acaso soube de um local especial, com a 

cara da nossa escola. Os contatos se iniciaram e confirmaram nossas 

expectativas. 

Um lugar ao sul da Inglaterra, perto da cidade de Southampton, no 

meio de uma floresta protegida. Um lugar belíssimo, com pequenos vilarejos, 



29 

 

estradinhas cobertas com túneis feitos por árvores e com cavalos selvagens 

andando por todo lado. Um curso de três semanas, com programação 

completa, e melhor ainda, os alunos ficariam vivendo em casas de família da 

própria comunidade escolar. 

Aulas de Inglês pela manhã, atividades variadas à tarde e muitos 

passeios pelas cidades principais e outros locais de interesse. Algumas 

atividades da tarde foram ministradas por professores da escola Waldorf de 

lá, incluindo trabalhos manuais em madeira e metal, pintura, música, 

esportes, animação e um show de talentos no final do curso. 

Além dos alunos brasileiros, participaram jovens de vários países, 

incluindo Espanha, Países Bascos, Turquia, Bélgica, Holanda, Arábia Saudita, 

Polônia, Alemanha e França. O que pude perceber em meus alunos foi o 

interesse em conhecer as diferenças e estarem abertos para escutar e 

aprender. Foi muito emocionante ver os alunos se comunicarem em minha 

língua natal, usando frases como: “pinch me teacher, is that really The Houses 

of Parliment?” (me belisca professora, é realmente o Parlamento Britânico?) 

e falando: “Vou sentir muita saudade de minha família Britânica”. 

Assim como o Anabá, a Ringwood Waldorf School, que nos apoiou 

desde o início neste projeto, também está traçando caminhos para ter o 

ensino médio. O curso de Inglês dentro da Escola seria uma forma de 

arrecadar fundos. Um projeto a longo prazo. 

Vou finalizar com o relato do que aconteceu na casa de Christine 

Polybank, a fundadora da escola que, com muita gentileza Britânica, convidou 

alguns alunos para um jantar tipicamente Inglês. No menu: RoastBeef (um 

corte de carne temperado e cozido bem devagar no forno), Yorkshire Pudding 

(uma espécie de massa feita no forno), couve flor ao molho de queijo 

gratinado, brócolis no vapor, batatas assadas e Gravy (o tradicional molho de 

carne). Para a sobremesa: morangos frescos e sorvete italiano!  

Quando o jantar terminou, os alunos se prontificaram a ajudar, 

lavando a louça e organizando a cozinha. Vi uma harpa linda de madeira na 

sala e perguntei à Christine se ela tocava. Respondeu num jeito humilde e 

simpático, que agora que estava mais velha (67 anos), tinha mais dificuldade 

de tocar, mas mesmo assim, tocaria 3 músicas para finalizar o nosso 

encontro. Para nossa surpresa a primeira música era um Blues suave (em uma 
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harpa!! De arrepiar!) e depois uma música clássica. Por último uma música 

medieval com notas que remetia à Shakespeare. Foi algo lindo e poético que 

invadiu a aconchegante sala de estar. Olho para os alunos e vejo vários deles 

chorando de emoção. Chorei também, pelo momento mágico, pela 

sensibilidade dos alunos e pelo puro prazer de estar com adolescentes que 

sentem a vida e manifestam seus sentimentos. Lindo! Nunca vou esquecer. 

Para mim é fruto da pedagogia Waldorf e a vontade enorme de ensinar Inglês 

em todas as suas cores! 

 

Contribuição Lucy Crichton do Secret Garden English School 
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.................................................................................... RELATOS 
 

CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL WALDORF, SUÍÇA 

 

No início de abril aconteceu na Suíça, na cidade de Dornach a 

Conferência de Educação Infantil Waldorf no Goetheanum, que é a sede da 

antroposofia no mundo. 

A conferência versava sobre o seguinte tema: como a 

individualidade ao qual chamamos de “EU” toma posse do corpo da 

criança?  

 No geral, foi falado que cada vez mais temos crianças chegando com 

dificuldades de encontrar seu caminho para dentro de seu corpo. Ora são 

muito aceleradas ora são muito lentas.  

Louise de Forest, pedagoga americana, lembrou-nos da coragem que 

temos que ter na nossa pratica diária no sentido de tentar ver cada dia que se 

inicia com se fosse o primeiro de nossa carreira, para termos cuidado para 

não cairmos na rotina e de não ensinarmos  por convenção.  Além de muitos 

outros pontos, ela encerrou sua fala com um lindo verso de Madre Teresa de 

Calcutá, em memória a Mirian Karnow. 

“Temos que amar sem nos cansarmos. Como uma lâmpada queima? 

Com a constante queima de pequenas gotas de óleo. O que são estas gotas 

de óleo em nossas vidas? Elas são os pequenos acontecimentos de nossa vida 

diária como, por exemplo: ser fiel, pequenas palavras de bondade, um 

pensamento para com o outro, nosso modo de estar em silencio, nosso olhar, 

nossa fala, nosso modo de agir.” 

Dra. Michaela Glockler, nos questionou como se dá a chegada do Eu. 

Nós temos que constantemente expressar o Eu como um ponto, temos que 

estar presentes, nos concentrar, senão, não estamos presentes. 

A educação pode nos fazer saudáveis ou doentes.  Estamos 

saudáveis quando podemos dominar nossa vontade no sentido que o nosso 

corpo possa agir conforme minha própria vontade. Um corpo doente já não 

consegue responder com a força necessária. 
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Chamou atenção que hoje não é tão fácil encontrar a família para se 

reencarnar. Faz-se uma grande escolha no mundo espiritual e quando se 

chega à terra muitas vezes os pais se separam. 

Abortos também às vezes são provocados. Há um grande sofrimento 

às almas que são reenviadas ao mundo espiritual nestes casos. 

 Há a grande necessidade de se criar novos jardins de infância, pois 

às vezes é isto que sobra para estes seres que chegam à terra. 

Estes, entre muitos outros acontecimentos, formaram a trama da 

Conferência que contava com 1100 participantes, de 54 nacionalidades 

diversas, sendo que 32 brasileiros estavam presentes. 

Agradeço poder ter participado da conferência e desta vez bem mais  

como colaboradora, pois como representante da FEWB na Iaswece, tive  

várias atividades extras na organização do evento como também pude  

oferecer um workshop sobre o tema “aventais feltrados  para contar 

histórias” com 23 participantes de vários lugares do mundo. 

 

Agradecida 

Silvia Jensen 
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.................................................................................... RELATOS 
 

O ENCANTO AO AMANHECER 

 

Acordar bem cedinho e rumar para a escola é um prazer de todos os 

dias! 

Subir as escadas e encontrar com as pessoas queridas que estão 

sempre prontas para ajudar não poderia ser melhor. 

Um abraço e às vezes um beijo vem sempre acalorar com conversas 

animadas às vezes sonolentas ainda... 

Mas a alegria de se reunir em roda e cantar uma singela melodia da 

época vivida é muita, muita alegria! 

Depois vem aquele lindo verso que reforça por todo dia aquilo que 

queremos em nossas vidas... 

Ao segurarmos as pequenas mãozinhas entrelaçadas com mãos 

grandinhas damos um lindo BOM DIA!!! 

E vamos para a casa ou para o trabalho cantando a canção daquele 

dia, com o coração tão aberto de pura fantasia! 

Que alegria poder estar as manhãs nesse jardim. 

Esperei tanto tempo e nas mãos de Deus deixei... 

E para meu espanto, hoje, vivo esses momentos com encanto! 

 

Sílvia, mãe do Mathias da classe da professora Regina 
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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. 

 
............................................................................................................. AUTOMÓVEL 
SENNA AUTO CENTER 
Balanceamento, geometria, pneus, suspensão, freio, rodas, escapamentos e troca de óleo 

Rua Lauro Linhares, 113 – Trindade 
Telefone: (48) 3248-4934 – Jean 
 
.................................................................................................. 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 
 
PÃO QUÊ? – Rafael Congo 
Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos de diversos sabores, pão de 
queijo (e sem queijo) congelado. Vendas 3ª e 5ª no portão da Anabá e 4ª no Jardim. 
Aceitamos encomendas pelos telefones: 3234-3241 / 9607-1503  
 
VIA CAPPELLA FORNERIA 
Pizzas, Lanches e Massas. Massa Semi-integral abertas com as mãos artesanalmente. 
Ambiente e atendimento acolhedor.  
Av Campeche, 1489 esq. com Rua da Capela - Campeche - Telefone: (48) 3237-3606 
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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 
 
.............................................................................................................. 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 
 
LÁPIS MÁGICO – Papelaria 
Livros da Editora Antroposófica 
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis 
Telefone: (48) 3237-2148 
 
..................................................................................................................... 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         
 
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil 
Pedagogia Waldorf 
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis 
Telefone: (48) 3269-5775        jardimamanaye.bloggspot.com.br 
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JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância 
Fundamentado na Pedagogia Waldorf. 
Rua das Cerejeiras, esq. com a Rua Flamboyant - Carvoeira – Florianópolis – SC 
(48) 3333-5355 / 9957-7617 / 9944-1131    jardimdoslimoes@hotmail.com 
 
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 
 
............................................................................................................ INFORMÁTICA 
POWER SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA 
Rua Joe Collaço, 968, Santa Mônica, Florianópolis. 
Telefone: 3234-5500 / 3234-5533 (fax) 
 
................................................................................................................... MEDICINA 
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 
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.................................................................................................................. NUTRIÇÃO 
GRASIELA PÖPPER 
Nutricionista clínica - Nutrição Funcional ampliada pela Antroposofia 
Rua Saldanha Marinho, 116 - sala 1102 - Centro - Florianópolis - SC 
(48) 9111-4234      grasiela.nutricionista@gmail.com 
 
........................................................................................................... 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 
 
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 
ALEXANDRE ALMEIDA 
Auto-desenvolvimento através da arte 
Sagres e Travessa Lagoinha, 102, Rio Tavares 
Telefone: (48) 3364-5587 / 9159-3942 
 

ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139) 
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy 
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade  
Telefone: (48) 9113-311- alleottiac@gmail.com 
 
ASSOCIAÇÃO ATENÁ – Centro de Transformação Pessoal e Artística 
Terapia Artística – Bazar Waldorf - 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 
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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 – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade. 
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 
 
QUER NOS APOIAR? 
Fale com Michelle Francini 
Telefone: 8803-5818     reikisantinho@hotmail.com 
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............................................................................... EXPEDIENTE 
 

 
Ano XXII - Nº2 – São João - 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: Cynara Muller, 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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