
) Re-colher-se

Em Pentecostes, a luz se torna para o homem o fruto do seu agir.

Em Pentecostes a Terra se enfeita como uma noiva com flores e verde 
para se casar com o céu. Mas a natureza não para e Terra e Céu ficam 
cada vez mais pesados, até a época de João, quando termina o 
processo de expansão e crescimento do sol. Pentecostes é a última 
festa da expansão e de crescimento do sol.

Enquanto Pentecostes é o fruto da ação de Cristo, João é o primeiro 
broto na alma humana para crescer e evoluir. Uma fita dourada liga 
desta forma as duas festas. A chama de João que sobe da Terra para o 
Céu, somente pode ser um fogo espiritual como resposta do homem 
às línguas de fogo de Pentecostes que descem das alturas e batizam o 
homem preparado, com fogo e espírito.
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Pentecostes

Cinquenta dias depois do Domingo de Páscoa acontece a grande festa da 
descida do Espírito Santo. Os discípulos se encontram em uma situação social 
entre outras pessoas. Chamas de fogo espiritual descem sobre as cabeças dos 
apóstolos e eles passam a falar várias línguas. Os presentes, apesar de não 
conhecerem os idiomas que são falados, entendem tudo.
Neste dia estamos na situação de nos unir com a força da terceira qualidade 
da Trindade Divina, O Espírito Santo, que é como o novo testamento descreve 
nitidamente o poder do fogo espiritual. 
Quando as línguas de fogo aparecem sobre os apóstolos, começa o longo 
caminho da transformação do ser humano em um ser eterno e imortal como 
o Pai. O resultado da união do Homem com o Espírito Santo é uma benção 
não mais individual mas coletiva.
Em longuíssimas épocas, a humanidade se dividiu em raças com diferentes 
línguas. Um caminho de individualização necessário, que desaparece neste 
instante. A individualização, no sentido egoísta é superada. Todos se 
entendem independentemente da língua e do desenvolvimento individual. É 
uma bela imagem de confraternização global.
Neste século retornamos ao que se chama individualização. Quantas vezes 
achamos que ninguém é capaz de compreender o outro, pais e filhos, marido 
e mulher, amigos.
O resultado é uma sensação de isolamento e solidão ou a agressividade 
extrema, que é a força metabólica destrutiva que temos não purificadas. 
Estão aí os milhares de filmes de guerra destruição e morte para nos mostrar 
cotidianamente o quanto decaímos sentimentalmente.
A vivência do Espírito Santo é o grande curandeiro desta força da 
individualização. É ele que pode evitar que um dia se instale a guerra de 
todos contra todos. Através desta qualidade podemos entender o próximo e 
superar as diferenças entendendo que cada ser humano é uma parte do 
todo. E assim como não pode faltar uma parte do nosso corpo para que 
sejamos saudáveis, todas as pessoas são importantes para que exista uma 
humanidade saudável. Se parte for excluída teremos invariavelmente uma 
civilização doente.
Pela força do Espírito Santo nós nos tornamos criadores do universo e 
corresponsáveis pelo destino da humanidade. Cada pensamento destrutivo 
que temos, age no organismo destrutivamente. Isso nos impõe imensa 
responsabilidade para controlarmos nossos pensamentos e sentimentos.
Se, porém, lançamos ao universo ideias positivas, sentimentos de 
compreensão, colocamos mais um tijolo para ajudar a construção do futuro 
corpo da humanidade, da nova cidade santa, a Nova Jerusalém.

Evelyn de Almeida, do livro “O caminho de Cristo”

Pentecostes



Recolher-se para o sono

‘É tão tarde
A manhã já vem
Todos dormem

A noite também
Só eu velo por você, meu bem...”

(Acalanto – Nana e Dorival Caymmi)

Devemos considerar que em cada fase da biografia humana carregamos uma 
“tarefa essencial”, ou seja, algo que precisamos desenvolver para fazer jus ao 
grande plano divino de nos tornarmos Seres Humanos Livres. Então, qual 
será a tarefa da primeira infância? Qual a nossa responsabilidade como 
adultos? Como podemos auxiliar os pequeninos que temos sob nossa 
responsabilidade a atravessar uma fase de tamanha importância formativa?
A principal tarefa da infância é a de modelar interna e externamente o corpo 
físico herdado dos pais, adequando-o à sua meta original. Sim, ao seu 
destino.  O caminho é longo, e será preciso saúde e vitalidade, para lidar com 
todas as  transformações desse percurso, até a maturidade plena aos 21 
anos. 
Se fizermos uma analogia entre esse percurso e a construção de uma casa, a 
infância seria a fase de assentar as fundações, as ferragens escondidas, 
aquelas que não se veem, mas que servem de apoio na sustentação da 
futura morada.  Olhando para nós mesmos, podemos nos perguntar, quais 
são as lembranças que tenho da minha tenra infância? E das pessoas, o que 
me lembro? Mesmo com as recordações envoltas pelo véu da inconsciência, 
é de lá que emergem as forças que sustentarão a saúde emocional e a saúde 
física do futuro adulto. 
Nós fomos escolhidos como seus “mestres”. E como mestres temos muitas 
tarefas e responsabilidades: adequar o ambiente da casa, zelar para que os 
nossos gestos contenham humanidade, ensinar a compartilhar, a dividir 
alegrias e tristezas, entre tantas outras coisas. Mas uma tarefa é primordial: 
ensinar a criança a dormir, pois sono é sinônimo de saúde na primeira 
infância. Sabemos que quanto menor a criança maior sua necessidade de 
sono, pois através dele a criança se adapta à sua “nova morada” aqui na 
terra.



De acordo com dados médicos listamos a relação entre idade e 
necessidade de sono: 
Até 2a          - de 14 a 15 horas de sono + 2 cochilos
De 2 a 5a     - 12 horas de sono + 1 cochilo
De 5 a 10a   - 12 horas de sono – cochilo opcional
Até os 18, 20 anos de idade, o organismo está em formação. Enquanto nós 
adultos dormimos para regenerar os órgãos, a criança dorme para formá-
los - órgãos, ossos, músculos. O principal deles é o cérebro. O sono tem 
participação fundamental no desenvolvimento neurológico   e isso tem 
influência direta no comportamento da criança. Se ela dorme bem, forma 
melhor seu cérebro, o que influencia no comportamento e previne o déficit 
de atenção e hiperatividade.

“Agora vamos considerar o caso de uma criança cujos pais ou responsáveis 
não garantiram que as horas de sono relativamente longas fossem 
adequadas à sua idade. O ser interior da criança é incapaz de obter controle 
sobre suas pernas. Em vez de andar normalmente, a criança terá uma 
marcha frouxa. Em seu discurso, em vez de controlar o fluxo sequencial das 
palavras com as forças da alma, as palavras “ lhe cairão da boca”.                                    

Rudolf Steiner, Oslo- 19 de maio de 1923 – GA 226 

A melhor hora da criança ir para a cama é por volta das 19 ou 20 horas, 
pois nesse horário a produção de melatonina - que regula o sono - sobe, e a 
adrenalina desce. Mais tarde essa produção hormonal se inverte, surgindo 
daí muitas dificuldades.
O sono é uma questão biológica, quem dorme é o corpo. Mas o cérebro 

precisa ser orientado para dormir. Para induzi-lo será preciso entre outras 
coisas, silencio e pouca luz. Colocar para dormir com televisão ligada ou 
música são atitudes não recomendáveis. 
Quando a noite se aproxima, estamos num período do dia que é frágil e 
precioso para o nosso equilíbrio. E nem nos damos conta disso. Estamos 
diante de um mistério da natureza e do homem também.
E podemos ensinar às crianças a perceberem quando a noite se aproxima, 
mostrando por exemplo, as nuances da cor do céu. Podemos diminuir o 
nosso tom de voz e dizer-lhe “ao pé do ouvido”: Olha, os bichinhos estão 
procurando seus ninhos por que está quase escuro... São muitas imagens 
que a criança vê fora dela que a fazem perceber que é hora de descansar 
também. 



A noite nos coloca em contato, adultos e crianças, com nossa solidão, 
com as desordens do nosso mundo interior e com nossas elucubrações 
inquietantes. Tudo fica quieto - sim precisamos nos preparar. E as 
crianças, como ajudá-las nessa passagem para o mundo da noite? 
Atravessar a noite é uma das grandes provas da vida, e cada criança 
aprende a enfrentá-la como pode. É como um desafio misterioso, 
porque essa travessia implica em diversos fatores:
- A separação dos pais por muito tempo;
- A aprendizagem da capacidade de ficar só;
- A desenvolvimento da capacidade de mergulhar no escuro, com a 
angústia que isto pode suscitar;
- A experimentação de sua onipotência e autonomia (até onde posso 
dispor de meus pais?)
Precisamos preparar a casa para a chegada da noite e do sono. Devemos 
nos aquietar, aos poucos, ter os aparelhos desligados, diminuir a 
luminosidade. Depois, se esta for a necessidade, poderemos voltar para 
o home office.
Pode parecer que dá trabalho, mas o Ritual do Sono, será um 
investimento na qualidade do sono do seu filho para o resto da vida. O 
ritual de dormir não é um luxo. É um dos rituais íntimos da família mais 
importantes para a criança. Além do vínculo profundo que se cria, o 
ritual do sono traz segurança à criança e a ajuda a embarcar 
serenamente no reino dos sonhos. É um doce momento de contato e 
intimidade, que dá sem dúvida lugar a lindas memórias e gera 
cumplicidade, fator essencial no amadurecimento da relação pais/filhos.

Com carinho 
Das professoras da Educação Infantil

Bibliografia:
Oslo, 19 de Maio de 1923, GA 226, em Ser Humano, seu destino e 
evolução no mundo – Rudolf Steiner
As crianças precisam de mais horas de sono do que os adultos imaginam 
– Entrevista com o médico antroposófico – Dr Derblai Sebben no portal 
IG
Trechos de Ana Flávia Basso –” Educar com histórias”



Atividades com as Crianças

Trazendo calor para o coração e para as mãos:

Podemos enfeitar a casa ou o quarto da criança com uma 
pombinha.

Ela pode ser feita com um papel encorpado branco ou se 
tiverem feltro branco em casa pode ser costurada. A asa 
plissada só é possível ser feita em papel.
Vejam o molde.



Com a ajuda das crianças podemos fazer belas lanterninhas para serem acesas 
na hora da história ou na mesa de refeição. Ajudará a trazer uma atmosfera mais 
acolhedora.

Lanterninha com casca de laranja ou
mexerica Pokan

Materiais:
1 laranja Bahía ou Mexerica Pokan
1 faca, 1 colher, 1 vela de rechaud
Cravos da índia para decorar.

Modo de Fazer:

1 – Colocar a laranja sobre a mesa e verificar a posição que ela fique estável; 
Visualizando a base  (parte de baixo) e de cima (tampa). Com a faca fazer uma 
linha separando as metades e cortar até chegar nos gomos .

2 – Com a ponta da faca, separar a casca dos gomos – Primeiro a base 
(parte de baixo), até soltar a casca. Pode usar a ajuda da colher.



3 – Com a ponta da faca, fazer uma abertura na parte de cima, no 
centro, cortando até chegar nos gomos. Retirar a tampinha. Pode ser 
circular ou na forma de estrela ou como quiser. Em seguida, retirar todo 
o miolo da laranja – os gomos.

4 – Decorar com cravos da índia. Colocar a velinha de rechaud na 
parte de baixo e fechar.



Atividade na cozinha

Biscoito de queijo

Ingredientes:
3 xícaras de polvilho 
3 xícaras de queijo 
3 ovos batidos 
Meia xícara de óleo 
Sal a gosto 
Erva doce

Modo de Fazer:
Amassar todos os ingredientes e acrescentar leite até dar consistência 
para enrolar.
Enrolar e colocar para assar no forno pré-aquecido a 180°. Assar por 
aproximadamente 30 minutos.



Delícias do Pomar

Cookies de laranja

Ingredientes:
125g de aveia em flocos
75g de semente de girassol
150g de farinha de trigo com fermento
150g de manteiga picada
Raspas de 1 laranja
2 colheres (sopa) de suco de laranja
150g de açúcar mascavo claro
2 colheres (sopa) de glicose de milh0.

Modo de Fazer:
- Pré-aqueça o forno a 180°. Forre 3 assadeiras com papel-manteiga para os cookies não 
grudarem.
- Coloque a aveia, as sementes de girassol e a farinha em uma tigela grande. Misture bem 
todos os ingredientes com uma colher de pau. Reserve.
- Ponha a manteiga, as raspas, o suco de laranja, o açúcar e a glicose de milho em uma 
panela. Aqueça em fogo baixo, mexendo até a manteiga e o açúcar derreterem.
- Despeje com cuidado sobre a aveia com farinha e misture bem todos os ingredientes com 
uma colher de pau.
- Com um colher de sobremesa, ponha a massa na assadeira. Deixe bastante espaço entre 
os cookies para que possam crescer. Asse por 8-10 minutos, até dourarem. Deixe esfriar na 
assadeira e depois passe para uma grade. Guarde em um recipiente hermético por 2-3 dias.



CANTAR E ENCANTAR
Paulo Tatit

A mãe conversa o tempo todo com seu neném, mas o que fica de suas 
mensagens é praticamente a melodia.
Quando nos comunicamos com uma criança nosso tom de voz sempre se 
eleva, fica mais agudo, e as palavras mais alongadas; quanto menor a 
criança, mais estendemos as vogais, tornando nossa fala mais próxima de 
um canto. Um canto com melodias bem soltas e livres como o canto atonal 
de um bebê.
Um bebê primeiramente canta, depois vai colocando palavras em sua 
entonação tal como se faz nas canções em parceria, quando o letrista se 
inspira na melodia do parceiro.
É assim a construção da nossa linguagem falada: primeiro a melodia, depois 
as palavras e os sentimentos.
A mãe conversa o tempo todo com seu neném, mas o que fica de suas 
mensagens é principalmente a melodia, melodia maravilhosa emitida por 
um instrumento muito especial: as cordas vocais da mãe. Esse som lhe dá 
prazer, conforto e segurança. Toda mãe deveria cantar para o filho e 
preencher o seu mundo com música.
Mas nem sempre isso é possível.
Numa sociedade como a nossa, em que o grau de ansiedade com o tempo 
mantém-se constantemente elevado, os contatos básicos e intuitivos – como 
o de despender meia hora para cantar uma melodia para um bebê – são 
práticas que tendem a ser alijadas do dia-a-dia.
Muitas vezes, as mães nem sequer dispõem de um repertório para 
cantarolar. O aprendizado natural de canções que passavam de pais para 
filhos já foi há muito tempo interrompido. Então, cantar o quê? Como 
cantar? Quais melodias e quais letras?
O mercado de consumo não perde tempo e oferece suas respostas: CDs 
contendo músicas delicadas, muitos com sons de caixinhas de música que 
reproduzem trechos do repertório clássico europeu, fitas de vídeo para 
entreter bebês “zero a quatro anos”! Bem, eu não gostaria que minha 
filhinha tivesse por companhia um monitor de televisão. Um bebê precisa do 
toque, do cuidado de outras pessoas!
Gosto de imaginar que o cérebro de uma criança de até dois anos ainda está 
em plena maturação. O processo todo só se completa na convivência com 
seus semelhantes. 



Antes disso, o mundo do bebê é muito sonoro. Ele próprio gosta de 
cantar e, para acompanhar seu canto, damos a ele um chocalhinho. É 
curioso lembrar que o chocalho é o instrumento que todos os pajés e 
feiticeiros do mundo utilizam para invocar o mundo sobrenatural, o 
mundo espiritual, o mundo mágico.
Acho que a melhor música para um bebê é aquela emitida ao vivo por 
uma voz que ama o bebê. Nessa fase, não é preciso se preocupar com 
afinação nem com valores timbrísticos, pois tudo isso é supérfluo 
diante do essencial, que é a nossa presença, de corpo e alma, 
emitindo uma melodia. Cantar e encantar são palavras com a mesma 
raiz e é exatamente isso que deve acontecer quando cantamos com 
vontade para os bebês – um verdadeiro ritual de encantamento.

Paulo Tatit é músico e produtor do selo Palavra Cantada, 
especializado em música para criança.

Segue o  link com  duas  lindas canções preparadas pela  nossa querida 
professora Mariana Mata Machado.  Pedimos o cuidado de não expor 
o vídeo para as crianças. É um material para vocês (pais) aprenderem 
as canções e assim cantar e encantar as crianças! 

Escreva o link a seguir em seu navegador: bit.ly/CarrilhaoMariana

Escreva o link a seguir em seu navegador: bit.ly/PassarinhoMariana

Nos despedimos deixando o nosso caloroso abraço e  o convite 
para ENCANTAR as crianças! 

http://bit.ly/CarrilhaoMariana
http://bit.ly/PassarinhoMariana

