Circular da Época de Arcanjo Miguel 2016

Naquela lua branca
Lutando com o dragão
Se vê um cavaleiro
De grande coração.

Queridos amigos,
Este ano tivemos um evento muito especial no início da época do Arcanjo Miguel. Apesar
do som, muitas vezes insuportavelmente alto, proveniente das campanhas eleitorais, que
provocou o descontrole de nossos alunos, nas últimas semanas, prejudicando enormemente
as aulas, conseguimos ensaiar uma bela peça teatral sobre o cavaleiro Jorge.
A estréia ocorreu no dia
26 de setembro, quando da
visita do nosso amigo e
patrocinador

Reiner

Meutsch, juntamente com
16 convidados.
23 crianças excitadas, de
diversas classes, deram o
melhor de si diante do
público

alemão,

e,

para

elas, exótico, superando a
si mesmas.

Algumas das crianças menores puderam
se

apresentar,

dançando

como

estrelinhas ao redor da lua crescente,
durante a música de abertura, unindose, em seguida, aos nossos convidados
para assistirem, em conjunto, aquele
evento incomum.

Soldados e outros habitantes da cidade
relataram ao rei de um país pagão, que um
dragão raivoso havia matado um menino
pastor. O monstro obteve, assim, tal
gosto por carne humana, que só seria
possível evitar uma calamidade pública,
caso

uma

criança

da

cidade

fosse

sacrificada ou alguém conseguisse matar
o dragão em uma batalha. Por meio de
sorteio foi descidido, qual criança se
submeteria ao sacrifício. O azar caiu
sobre Elya, a filha do rei.

Depois de ter sido ornamentada para o
sacrifício, através de suas governantas,
Elya foi levada para fora dos muros da
cidade.
Quiz o destino que o corajoso cavaleiro
Jorge se aproximasse da cidade nesse
exato

momento.

Cansado

da

longa

viagem, ele se deitou para dormir. Mas
em sonho lhe apareceu o Arcanjo
Miguel, que o encorajou a lutar contra o
dragão.

Quando o terrível dragão apareceu, o cavaleiro Jorge o
derrotou, com sua espada, inspirado pelo Arcanjo
Miguel.

Agora, finalmente, a cidade fora redimida e
Elya salva.
Como os deuses pagãos não puderam ajudar o
Reino, o rei prometeu se converter ao
cristianismo,

sob

a

cruz

formada

cavaleiro Jorge ao elevar sua espada.

pelo

Felizmente os nossos hóspedes não falam Português e não notaram, que algumas passagens
da peca foram hábilmente omitidas ou elegantemente substituídas. Quando o guarda
anunciou, até mesmo em voz alta, que ele tinha esquecido a flauta, a ser mostrada, o gelo
foi quebrado e todos continuaram a desempenhar descontraídos seus papéis, sorrindo
sorrateiramente.

Com

nosso

calor

brasileiro

conseguimos nos aproximar cada vez
mais perto do coração dos nossos
convidados, através de animadas
apresentações folclóricas, de uma
acolhedora roda da quarta série e do
"Bumba meu boi" de nossos alunos do
quinto ano, nas dependências do
jardim-de-infãncia, além do buffet
baiano, preparado amorosamente por
nossa equipe.

O bem sucedido dia
alemão-brasileiro.

No dia do Arcanjo Miguel pudemos
colher uma grande salva de palmas, por
parte de nossos alunos e pais –
infelizmente em uma sala de aula muito
pequena.
Sim, valeram à pena as semanas de
ensaio exaustivas, não só para os
nervos dos alemães, que me levaram,
às vezes, ao meu limite, devido à falta
de organização dos brasileiros.

Para as nossas crianças esta experiência será inesquecível!
Por fim uma breve retrospectiva da época de São João:
No início de julho despedimo-nos do
Benny, depois de ele e seu irmão nos
terem

construído

um

belíssimo

presente de despedida.
Ele fora substituído, em agosto, por
Anna e Jette, que não demoraram
muito para darem início às aulas de
inglês e de euritmia.

Aqui desenhando na lousa.

Ronja, a nossa antiga voluntária, nos visitou em suas férias,
aliviando-me na minha solidão, já que o Ekkehard viajara
até agosto, quando retomou diligentemente as aulas de
música e os trabalhos de organização das conferências.
No início de agosto, recebemos a visita de Marcia Ebener
com sua amiga Fran. Marcia é brasileira, residente

na

Suíça, onde trabalha com a antroposófia e pedagogia. Ela
acompanhou, intensivamente, nossos trabalho durante uma
semana, deixando um grande legado às nossas crianças
especiais. Ela é especializada em “extra lesson”.

Visitando com ambas um moinho de
mandioca.

No dia 9 de setembro nasceu Maria Elisa, a filha de nossa
Jisele.

No início de setembro, recebemos a triste
notícia do falecimento da Solange, a nossa
primeira

e amada

professora de

infância Waldorf de Monte Azul.

jardim

de

Algumas fotos das últimas semanas, que ilustram o trabalho na escola:

„Dia da família“ em nossa escola
com muitos jogos.

Jogo de desembrulhar chocolate

Visita a uma horta para aprendermos,
como plantar em região árida.

Passeios de bicicleta

Os mais rudimentares e experimentos hortícolos, porém entusiásticos.

Arando com a classe da terceira série

Trabalhos manuais com
os pais

Visitando o moinho de mandioca

Teatro

do

terceiro

pontuação de frases

Pipas – dia dos papagaios

ano

sobre

O forno de pizza de Gotthold
é homenageado novamente

E por fim saudamos nossos novos visitantes. Também eles se sentem muito bem nesse
cenário maravilhoso de nossa escola!

Por

favor,

não

permitam,

que

estas

impressões maravilhosas lhes impeçam de
visualizar

a

nossa

dificílima

situação

financeira.
Precisamos urgentemente de sua ajuda!

Oh Miguel, celeste herói,
Dá-nos força e coragem
Em nossos corações!

Cordialmente
Doris com todos os seus Várzeanos
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