Boletim informativo Michaeli 2020
Caros amigos na Alemanha, mas também no Brasil,
uma vez que nós mesmo estamos na Alemanha desde março, a leitura desta carta será também
interessante para os "nossos brasileiros" verem como vivemos a grande crise e o "Brasil de
fora". Estamos constantemente em contacto online com a Escola Waldorf Anael, mas mesmo
assim este não pode ser um "relatório autêntico".

O que pode ser mais importante na atual luta invisível mundial do que a presença e ajuda do
poder divino? Que imagem pode representar isto mais claramente do que o Arcanjo Miguel
lutando contra o dragão?
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A tarefa especial das Escolas Waldorf é a de proporcionar às crianças uma experiência do
mundo como um lar anímico espiritual e, por conseguinte, lhes transmitir uma imagem vívida da
humanidade.
No tempo da Corona este trabalho está muito atual! As forças positivas obtidas de fontes
espirituais fortalecem o ser humano inteiro! É oficialmente reconhecido que uma cultura de
almas que fortalece a força interior, conbate os medos e reduz a prontidão para a
susceptibilidade ao vírus, reforça a imunidade. Através da comunicação virtual, agora também
dentro da escola, com as nossas crianças, este trabalho tem sido muito difícil. Neste momento
forças ameaçadoras estão se infiltrando, as quais temos de combater com consciência desperta
e trabalho enérgico! Infelizmente pode ser observado, em todo o mundo, como as pessoas estão
sendo conduzidas, passiva e inconscientemente, através das suas vidas pelo conforto,
impotência, desânimo.

Temos de acordar e assumir responsabilidade por nós próprios, pelas nossas crianças e
pelo mundo!
Na Escola Waldorf Anael também celebramos
conscientemente a Festa do Arcanjo Miguel, esta festa
de fortalecimento interior. Nos últimos anos, as nossas
crianças percorreram a espiral de São Miguel, o
caminho simbólico para dentro de si. Alí encontraram
uma pedra, cristal ou minério valioso. Todos puderam
levá-lo consigo e colocá-lo na balança do Arcanjo
Miguel, para que
se torne visível
para as crianças
como
podemos
equilibrar o mal
no mundo com as
nossas
boas
ações. Para este
fim foi dito: "Em minha casinha agora vou entrar,
força e coragem eu vou buscar. - O mundo agora eu
vou conhecer. Um grande herói eu quero ser. “
No Dia de São Miguel as nossas crianças também ouvem ou vêem o conto de fadas no qual um
príncipe salva a sua princesa da sua perdição. Isto é alimento de alma para as crianças que ainda
pensam em imagens! Um antídoto para as inúmeras imagens violentas e inspiradoras de medo
dos meios de comunicação social, dos quais, infelizmente, quase todos ficam à mercê
inconscientes e impotentes...
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As crianças da escola podem participar em testes de coragem e força na nossa festa de Miguel
e voltar para casa orgulhosas e fortalecidas, depois de terem concluído com sucesso as tarefas.

Assim seria a nossa festa de Miguel em condições normais. Contudo, uma vez que as reuniões
ainda não são permitidas, os nossos professores tentam oferecer várias atividades. Ouvi dizer
que está sendo preparado e filmado um teatro de marionetes a ser enviado às crianças. Também
o pessoal quer cantar e enviar canções de Michael. Tenho a certeza de que existem outras
ideias, mas ainda não tenho conhecimento delas.
Podemos ver que o CORONA ainda é muito atual em Várzea da Roça. Muitos habitantes passaram
pela doença, felizmente na sua maioria sem grandes problemas! Mas ainda assim as regras
estritas permanecem mantidas.
Os problemas financeiros das famílias parecem estar, até agora, dentro dos limites. As pessoas
estão habituadas a viver com o pouco. No entanto, as restrições são claramente visíveis,
especialmente nas famílias pobres que sobrevivem como trabalhadores diaristas e agora só
conseguem pouco trabalho. O Estado tem prestado ajuda financeira e organizações individuais
têm distribuido alimentos a famílias carentes de uma forma dirigida. Assim, pudemos contar
com a Fundação COR de Alemanha, que nos forneceu ajuda dirigida a pessoas particularmente
necessitadas, a qual foi encaminhada com grande alegria.

MUITÍSSIMO OBRIGADO!
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Aproveitamos também esta oportunidade para agradecer a todos os nossos fiéis doadores que
continuam a ajudar-nos durante a crise! Muitas escolas Waldorf em todo o mundo estão em
grandes dificuldades financeiras, algumas tiveram de fechar, uma vez que as contribuições dos
pais diminuíram e os salários não puderam ser mantidos. Temos a sorte de, tanto a prefeitura
como os nossos doadores continuarem a apoiar-nos, de modo a podermos manter nossas
despesas a um MÍNIMO. Os nossos professores continuam a trabalhar de forma limitada e
podemos, em contrapartida, -também através da sua doação!

- conceder-lhes uma renda, de

modo a não eliminar completamente os seus salários.
Que esta situação termine em breve!
Aqui estão alguns relatórios e fotografias que nos falam do trabalho visível nos tempos de
CORONA:
Após sete anos de esforço - visível numa espessa pasta de documentos - a Associação
Pedagógica Waldorf de Várzea da Roça foi reconhecida através do

CEBAS. Um certificado

que apenas algumas poucas escolas Waldorf brasileiras receberam, até agora. Ele comprova o
reconhecimento estatal do estatuto da escola sem fins lucrativos e permite iniciar outros
passos na busca de apoios. Um grande agradecimento a todos os que trabalharam para isto,
especialmente ao Gevaldo!
Infelizmente não há fotos da grande participação dos nossos professores em reuniões e cursos
online!
Alguns alunos enviaram fotografias dos seus trabalhos domésticos aos seus professores:

Ajudando em casa e na horta
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O nosso projeto de horticultura é supervisionado por alguns professores e colaboradores. Já
há bons resultados!

No viveiro tem primeiras experiênçias de
plantação. Especialmente rucola, beterraba,
cenouras podem ser colhidos em breve.

Gevaldo ampliou, amorosamente, ainda mais o parque infantil. A propósito, um trabalho único em
Várzea!
As fotos mostram como o desejo ardente de Gevaldo e Doris se torna realidade: Grandes
pedregulhos são transportados para a escola e arranjados em um círculo para brincar e escalar.
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Walison (Li), que aprendeu o trabalho básico na nossa oficina de olaria, deu-se ao trabalho de
registrar todas as suas experiências num livro de 55 páginas. Uma grande ajuda para todos os
que quizerem trabalhar aqui no futuro!

Nos últimos dias, alguns dos nossos funcionários juntaram-se para decorar nossos murinhos com
mosaicos.

Infelizmente ainda há notícias negativas por causa do Corona: O novo curso de formação em
pedagogia Waldorf da Faculdade Rudolf Steiner de São Paulo ainda não iniciou como planejado.
E os quatro voluntários alemães, que estavam ansiosos para trabalhar em Várzea e queriam
começar em agosto, tiveram de cancelar o seu serviço. Seria bom se eles pudessem nos visitar
um dia desses!
O que se formou positivamente do nosso ponto de vista nos tempos de CORONA em Várzea da
Roça: Uma consciência sempre maior de trabalhar juntos para uma visão e um futuro mais
sustentável.
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Durante o nosso tempo aqui na Alemanha tínhamos planejado aumentar o nosso pequeno círculo
de doadores. Mas mesmo aqui as restrições são ainda tão fortes que, até agora, nenhuma
palestra pode ter sido concretizada e devido às necessidades financeiras de alguns pais ou
escolas, a possibilidade de apoio diminuiu ainda mais. Talvez seja possível adquirir novos
doadores dentro das nossas próprias listas? Eles são necessárias com urgência para levar nosso
projeto adiante!
Em nosso pequeno filme, que foi rodado em março, um dia antes de sairmos do Brasil, o qual
Ekkehard montou aqui na Alemanha, enviamos uma calorosa saudação brasileira e alguma luz
para a escuridão do mundo:
YOUTUBE: Escola Anael Cirandeiro ou https://www.youtube.com/watch?v=UYG1ddBQYWY

Cordiais cumprimentos
Doris e Ekkehard
E obrigada Nívia Amaral pela tradução do boletim!

Os nossos contatos e dados de doação:
www.projuventutebahia.org
Doris Knipping
e-mail: doris@projuventutebahia.org
Alemanha: +49 17624484640
Brasil: +55 74988429023
Dados bancários:
Beneficiário: Associacao Pedagogica Waldorf Varzea da Roca
Rua Aramari 378
44635000 Varzea da Roca - Bahia
CNPJ: 09456155/0001-01
Bank: BRADESCO
Agencia: 05244
Conta: c/c 0001139-8
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