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Ressurreição
(Ruth Salles)

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!



Os Ovos e a Árvore da Páscoa

Não é apenas no Natal que podemos criar uma árvore para 
enfeitar, a Páscoa talvez seja a época mais propícia para isso, 
pois ela é o símbolo de toda a transformação, da semente 
ao fruto, tornando-se semente novamente, fechando assim 
o ciclo da vida. Sugerimos, porém, que ela seja feita com um 
galho seco, aparentemente morto. É durante esta época que 
ela deverá ser montada e primeiramente pode-se colocar 
lagartas (feitas com graveto enrolado com fio de lã ou de 
pedacinhos de feltro enfileirados com linha ou ainda bolinhas 
de papel crepom coladas umas nas outras).

Na semana seguinte as lagartas vão sendo substituídas 
por casulos (as próprias lagartas podem ser envolvidas 
com retalhinhos de pano, algodão ou lã de carneiro), toda a 
atividade com a participação das crianças.

No domingo de Páscoa os casulos deverão ser substituídos 
por borboletas de papel ou pano. Convém lembrar que nem 
todas as lagartas se transformam ao mesmo tempo, e que 
algumas nem chegam a se transformar, portanto convém 
deixar penduradas no galho algumas lagartas e alguns 
casulos em proporções bem menores que as borboletas.

Os ovos podem ser decorados uma semana antes (1º faz-
se um furo em cada uma das extremidades e sopra-se com 
força, o conteúdo do ovo sai, e este fica vazio). São pintados 
com as mais variadas cores e materiais (tinta, giz de cera, 
colagens, pigmentos naturais), pode-se passar por ambos 
os furos um barbante ou fita, de um lado faz-se nós e estão 
prontos para pendurar na árvore no domingo de Páscoa.

Esta árvore pode ficar montada até Pentecostes, que 
determina o fim da época.

Obs. Os materiais de confecção são apenas sugeridos, 
cabendo a cada um desenvolver e criar se necessário achar.



A Mamãe Coelha 
e Seu Coelhinho

Era uma vez, uma mamãe coelha que estava ensinando o 
seu filho coelhinho a entregar os ovos de páscoa. O pequeno 
coelhinho saltou, saltou, muito animado, levando um ovo nas 
patas dianteiras ao pato no riacho. Mas, quando ele estava 
para entregar o ovo, este rolou caindo na água. Ele, então, 
voltou para a casa triste e ao chegar em casa, a mamãe 
coelha o consolou: “Você é pequeno ainda, não fique triste! 
Na próxima vez, você será capaz de entregá-lo.”

No dia seguinte, lá saiu o coelhinho com outro ovo nas patas 
para ser entregue a um gnomo que morava na floresta. Mas, 
ao cruzar o riacho, na descida da ponte, ele tropeçou, o ovo 
caiu e se quebrou. Novamente, a mamãe coelha consolou 
o filhote abalado: “Você é pequeno e tentou com afinco. Na 
próxima vez, você conseguirá entregar o ovo em segurança.”
Mais tarde, saiu ele de novo com um ovo especial e, desta vez, 
ele caminhara mais longe até a senhora cogumelo. Mas, assim 
que ele se abaixou para colocar o ovo no chão, o coelhinho 
perdeu o equilíbrio e caiu em cima do ovo quebrando-o! 

Desolado, com as orelhinhas baixas, ele chegou em casa. 
Tranquilamente, a mamãe coelha se aproximara com palavras 
confortadoras. Ele descansou alguns instantes para recobrar 
o ânimo, pegou outro ovo e saiu saltitante, cuidadosamente, 
pelo caminho. Ele cruzou a ponte, passou pela floresta, acenou 
para a senhora cogumelo até alcançar o pequeno mico-leão-
dourado. Lá, ao pé de uma árvore frondosa, ele repousou o ovo 
delicadamente. Ele conseguiu! Havia completado o desafio! O 
coelhinho estava pronto para entregar os ovos de páscoa. 

Interpretação de história popular Australiana pela professora 
Graziele. Original no link: http://happywhimsicalhearts.
com/2016/03/easter-bunny-rabbits





A Lagarta
(Cida Pagenotto)

Olha lá como a lagarta vai andando, se arrastando!
E no escuro do casulo vai se enrolando.
E quando o sol vem esquentar
Uma linda borboleta vai voar
E de flor em flor ela vai passear
E de flor em flor ela vai passear
E uma linda flor ela vai visitar.



Coelhinho de Pom-pom

Material
• 2 círculos de cartolina de 7 cm de diâmetro, recortados no centro, num diâmetro de 3 
cm;
• 2 círculos de cartolina de 4,6 cm de diâmetro, recortados no centro, num diâmetro de 
2,4 cm;
• lã grossa ou média - branca;
• feltro branco para as orelhas;
• duas contas vermelhas para os olhos,
• 1 agulha para lã.

CORPO:
Enrola-se a lã em volta dos dois círculos 
grandes ao mesmo tempo, até fechar bem 
o buraco central, onde será necessário 
recorrer ao uso da agulha.

Passa-se um fio comprido de lã entre as cartolinas e dá 
se o nó, firmando o pompom. Com a tesoura arredonde 
o pompom dando a forma do corpo do coelho. (embaixo 
deve ficar mais reto).

CABEÇA:
Da mesma maneira que o corpo, apenas usando os 
círculos menores.

MONTAGEM:
Una os dois pompons com a mesma lã com que foram 
feitos. Costure as orelhas e os olhos com linha de 
costura, atravessando a agulha de um lado ao outro 
da cabeça, fixando os dois olhos e as duas orelhas ao 
mesmo tempo cada um.
As orelhas podem ser pintadas no lado de dentro com 
lápis cor-de-rosa.

Corta-se a extremidade deste pompom 
compacto, de forma a aparecer os 
círculos de cartolina.

Obs: Indicado para crianças 
acima de 5 anos.



Tutorial - Ovos de Páscoa
(Professora Miriam)

Vamos precisar de

• Ovos soprados e limpos
• Água
• Papel crepom colorido

1. Coloque um pouco de água no 
pires, é mais fácil de manusear, 
teremos que molhar o crepom.

3. Quando estiverem 
completamente revestidos, 

colocar para secar.

4. Quando o papel 
estiver bem seco 

é hora de retirar 
os retalhos e 

apreciar os efeitos 
coloridos que 

surgem.

2. Rasgue o crepom em pedaços de 
tamanho e formatos variados; aplique-os 
molhados, com delicadeza. na casca do 
ovo sem apertar; com pressão suficiente 
para esticá-lo e cobrindo toda a superfície 
sem deixar nenhum buraquinho sem 
papel!



Pão de Páscoa
O pão de Páscoa é uma das receitas mais tradicionais da época. Nesta ocasião trazemos 
para você uma receita de pão de Páscoa português, chamado regueifa doce. Este tipo 
de pão doce e fofinho lembra pão brioche e é perfeito para servir no café da manhã, no 
lanche e até depois do almoço de Páscoa.
Confira como preparar esse pãozinho docee sirva simples assim ou acompanhado com 
uma geleia da sua preferência.

Ingredientes:
• 5 xícaras de farinha de trigo para pão (farinha tipo 1)
• 1½ xícaras de leite morno
• 1 envelope de fermento biológico seco (fermento instantâneo para pão)
• 150 gramas de manteiga derretida
• 4 colheres de sopa de açúcar (colheres bem cheias)
• 1 colher de chá de sal
• 2 ovos batidos
• Raspa de 1 laranja ou de limão

Modo de preparo:

1- Numa tigela ou copo medidor misture 
o fermento seco com o açúcar e adicione 
o leite morno. Deixe por uns minutinhos, 
para ativar o fermento.

Dica:Você saberá que o fermento está 
ativado quando ele começar a formar uma 
espuminha na superfície do leite.

2- Numa tigela maior coloque os restantes 
ingredientes: a farinha, a manteiga, o sal, 
os ovos e as raspas de laranja. Misture 
com as mãos ou com uma batedeira 
planetária, amassando bem.

3- Transfira a mistura para uma bancada 
de cozinha enfarinhada e adicione o 
preparado de fermento, açúcar e leite. 
Continue amassando e sovando por 5 a 10 
minutos até obter uma massa consistente 
e macia. Modele em forma de bola, cubra 
com um pano e deixe crescer por 2 horas.

Dica: Se a massa continuar seca após 
amassar e sovar pelo tempo indicado, 
adicione mais meia xícara de leite. 

4- Após o tempo indicado, pegue a massa 
e sove um pouco, somente para retirar 
o ar do interior. Modele em forma de 
rosquinha simples ou entrançada, una 
as pontas e coloque numa forma de furo 
central polvilhada ou num tabuleiro de 
forno forrado com papel manteiga. Deixe 
por mais 1 hora, para crescer.

Dica: Se você preferir, em vez de preparar 
somente um pão de Páscoa pode preparar 
dois. Nesse caso, depois de sovar a 
massa, separe-a em duas metades iguais 
e proceda do jeito indicado.

5- Ligue o forno em 180ºC e, antes de 
assar seu pão, pincele-a com gema de 
ovo, calda de açúcar ou leite condensado. 
Coloque assando por 30-40 minutos em 
forno médio ou até dourar e está prontinha!

Feliz Páscoa!



Convite ao Encantamento
Quando entramos numa Escola Waldorf, 
somos automaticamente permeados 
pelo sentimento de encantamento. 
Encantamo-nos com a natureza que 
invade todos os espaços, tornando o ar 
mais puro, mais leve, mais calmo. Em cada 
canto, crianças vão surgindo embaladas 
pelas professoras, nas brincadeiras 
espontâneas, nos passeios em fila… o 
tempo vertical da infância faz-se presente. 
Qual mãe ou pai durante a semana de 
adaptação não desejou ficar ali por todo 
o sempre? Sendo acalentado por esse 
tempo que não pressiona, que não sufoca, 
o tempo do ser. O tempo da infância. O 
tempo imemorial dos contos de fadas. 

Nesta época do ano, a época da Páscoa, 
as crianças despertam o olhar ainda 
mais atento à natureza. Alegram-se 
com cada brotinho que surge, o qual vão 
acompanhando dia a dia sem precisarmos 
lembrá-los disso. Procuram as lagartas, 
os casulos, contam as borboletas no ar. E 
isso não acontece ao acaso, a criança é 
espelho do mundo, e o mundo, por sua vez, 
está contido nela. Com o olhar atento e 
amoroso, as professoras convidam-nos a 
montar uma árvore, soprar ovos, entregam-
nos uma borboletinha de lã preciosa que 
deve chegar escondidinha para poder 
abrir suas belas asas no domingo de 
Páscoa. Gestos simples que se estendem 
a nós adultos, que nos convidam a nos 
reencantar pela natureza, a parar e a 
perceber que estamos no outono, que há 
sim muito que se ver no mundo ao nosso 
redor para além do trabalho, que o ano todo 
não é igual e que a Páscoa é muito mais do 
que comprar chocolate. Mesmo naquele 
dia mais estressante, nossos filhos nos 
mostram que a vida está em constante 
mutação, que os ciclos se perpetuam e 
que precisamos parar e olhar. Olhar para 
elas, olhar para nós mesmos, olhar para o 
outro. 

Há um ano, o mundo sofre com a 
pandemia do corona vírus. Há um ano 
tivemos que parar, e depois que paramos, 
o que parecia impossível aconteceu, 
aceleramos ainda mais. Estamos todos 
cansados, desgastados, estressados, 
tentando nos equilibrar minimamente 
para conseguirmos seguir com nossas 
vidas. Nossos filhos, por serem crianças, 
não sofrem menos do que nós. Ainda que 
tentemos poupá-los, eles estão no mundo, 
sentem as dores deste mundo, às vezes 
muito mais do que nós. Estamos agora 
recolhidos, nossos filhos, longe da escola. 
Mas a escola não está longe de nós, ela está 
nos nossos lares. Há um ano, nossa escola 
se reinventou para não nos abandonar. As 
professoras, assim como nós, trabalharam 
incansavelmente para nos acolher, para 
nos dar suporte enquanto pais, ajudando-
nos a conduzir a educação formal dos 
nossos filhos mesmo à distância. Nossos 
quintais, nossas salas, tornaram-se uma 
extensão da Escola Waldorf. Abrimos 
nossas portas virtuais e nossos corações 
reais a essas professoras e assim fomos 
seguindo, aprendendo muito, instaurando 
um ritmo saudável, tivemos a chance 
de reaprender a educar com sentido. 
Pudemos compreender com maior 
profundidade a importância das imagens 
na vida das crianças, a necessidade da 
veneração. Pudemos estar com nossas 
crianças inteiros, vivenciando com elas o 
ciclo da vida que se apresenta ao longo 
do ano em seus ritmos, ritmos dos dias, 
das noites, das semanas, épocas do ano. 
Tivemos a chance de resgatar muito de 
nossa infância junto de nossos filhos. E 
quanto aprendemos com eles! Nossos 
filhos nos dão a confiança que precisamos 
para seguirmos, pois eles confiam, com 
todo o coração. Confiam que daquela 
sementinha brotará a vida, confiam que 
o dia será cheio de boas surpresas e 



alegrias, que nos dias de chuva temos a 
possibilidade de ver o arco-íris. Mostram-
nos a todo instante que o mundo é muito 
mais do que matéria. E nesses tempos 
tão sombrios, ouso dizer que estar com 
nossos filhos traz-nos a possibilidade de 
resgate da nossa própria humanidade. 
Que possamos celebrar essa época de 
recolhimento e introspecção que a Páscoa 
nos traz como uma real possibilidade de 
transformação. Que possamos reconhecer 
em nossos filhos a vida que vale ser vivida, 
que eles cresçam e tragam ao mundo 
mais amor e compaixão. Acerca disso, 
lembra-nos Steiner (GA 17): “A compaixão 
consiste em a pessoa vivenciar a si própria 
no outro ser, o amor consiste em vivenciar 
o outro ser na própria alma”.

Nesta Páscoa, convido-os ao 
encantamento, desta vez para além da 
escola, mas pela infância em si, a qual 
está bem diante dos nossos olhos e que 
nos permite ler o livro do mundo. 

“A infância não é um tempo, não é uma 
idade, uma coleção de memórias. A 

infância é quando ainda não é demasiado 
tarde. É quando estamos disponíveis para 
nos surpreendermos, para nos deixarmos 
encantar. Quase tudo se adquire nesse 
tempo em que aprendemos o próprio 
sentimento do Tempo. A verdade é que 
mantemos uma relação com a criança 
como se ela fosse uma menoridade, 
uma falta, um estado precário. Mas a 
infância não é apenas um estágio para a 
maturidade. É uma janela que, fechada 
ou aberta, permanece viva dentro de 
nós. Recordo-me de que a guerra tinha 
deflagrado no meu país e o meu pai me 
levava a passear por antigas vias-férreas 
à procura de minérios brilhantes que 
tombavam dos comboios. Em redor, havia 
um mundo que se desmoronava mas ali 
estava um homem ensinando o seu filho 
a catar brilhos entre as poeiras do chão. 
Essa foi uma primeira lição de poesia.” 
Mia Couto, Não são só os livros que se 
leem, In: E se Obama fosse africano?  

Boa Páscoa!

Por Natália Barcellos, mãe e professora. 



Os Acontecimentos da Semana Santa

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 reascende 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. É 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.

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.

Palavra-chave: Centramento. A qualidade do centramento permite manter nossos 
valores e forma de ser apesar dos pedidos e requisições do mundo. É a qualidade 
que nos permite vivenciar a nós mesmos ainda que no meio do caos. No domingo 
de páscoa busque este estado de centramento, encontre esse lugar dentro de você 
mesmo em qualquer situação.



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 físicos e meditativos que os isolava 
do mundo e das pessoas, e através dos quais, 
se atingia um estado inconsciente de religação 
com o mundo espiritual.

Na manhã de segunda-feira, ao retomar de 
Betânia a 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 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.

Palavra-chave: A ação acordada. A ação é a realização máxima do ser humano. 
A influência da ação na vida atinge proporções que normalmente o pensamento, 
o sentimento e a palavra não atingem. É através da ação de uma pessoa que se 
expressa seu verdadeiro valor. 
Neste dia busque as verdadeiras razões que o fazem agir, reflita antes de agir e 
procure no seu íntimo a fonte que o leva a ação. 

Segunda-Feira - Dia da Lua -  
Repetição, Revitalização, Reflexo Santa 



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 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. É 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 em toda a sua inteireza e culminando com o “Dai 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 preparam 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: a autenticidade e a coragem para enfrentar as adversidades.

Palavra-chave: A palavra que escuta. A palavra é uma ponte entre eu e o outro. A 
espada dos templários era a palavra. Ela tem o poder de clarear ou confundir, de 
destruir ou curar. 
Nesse dia busque além da fala, o atento ouvir e silenciar. Conecte-se com força 
criativa, seu eu interior. Às vezes precisamos nos calar, para que o eu possa falar.  
Assim, pondere os efeitos de suas palavras, buscando o sentido em tudo o que falar.

Terça-Feira Santa - Dia de Marte -  
Luta, Autenticidade, Coragem



A o 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 ungindo 
seus pés com um óleo precioso, os enxuga com seus 
próprios cabelos. O gesto de Madalena, que, 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 sumos - sacerdotes e concretizar 
a traição que o levará ao suicídio. 

É a segunda vez que Madalena unge os pés do 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 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, interioriza as forças de amor que antes a arrastavam 
para o mundano. Estas forças interiores fluem então, para o mundo, como devoção.

Ambos são tipos comerciais sempre em contínua 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, 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.

Palavra-chave: A superação do julgamento. O julgamento é um elemento muito 
presente em nossas vidas. O pensamento tende a seguir o rumo dos julgamentos 
automáticos, ou seja, ao nos depararmos com qualquer pessoa ou situação, de 
antemão existe a tendência do julgamento. 
Neste dia abra um espaço dentro de si antes de julgar. Ouça, observe, contemple. 
Busque olhar o outro a partir do ponto de vista dele. 
Busque um estado de contemplação, conecte-se com o divino. 
O diferente do outro pode ser uma nova chance de aprendizado para você, uma nova 
forma de olhar e entender a vida.

Quarta-Feira Santa - Dia de Mercúrio -  
Fluidez, Devoção, Cura



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 celebrar 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 a 
síntese de todos os seus ensinamentos: “amai-vos 
uns aos outros”.
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 renove continuamente a antiga sabedoria e se reviva 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 a 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 vivifica, no 
homem religioso, a cada ato, a comunhão com o espiritual, no íntimo do seu ser.
Palavra-chave: A sinceridade interior. Neste dia mostra que o caminho da morte, 
apesar de doloroso, foi sua escolha, Ele veio a Terra e viveu a experiência de um ser 
humano.
Neste dia, escolha alguns minutos e olhe para seu interior, conecte com o que existe 
de mais humano e divino dentro de si. Esforce-se a passar a barreira do medo e da 
vergonha e olhe para si mesmo com sinceridade, olhem quem você é e não quem 
gostaria de ser. 
Olhar a nós mesmo com sinceridade é um ato de libertação! 

Quinta-Feira Santa - Dia de Júpiter -  
Sabedoria, Grandeza 



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.

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 atrás, 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 mediadoras entre a Terra e o mundo espiritual. À medida que a Terra se tornou 
mais densa em sua matéria física e o homem desenvolveu sua autoconsciência, a 
morte tornou-se o grande medo da humanidade. Cristo resgata para o ser humano 
a sua herança espiritual.

“No Cristo torna-se vida, a morte”.

Palavra-chave: O poder da renúncia. Vivemos em uma época onde o imediatismo, a 
explicação intelectual e a atividade parecem ser as mais seguras formas de se viver. 
O ato de aceitar, a renúncia é muitas vezes visto como atos de fraqueza. Neste dia 
procure perceber o que de fato é de valor para você e para aqueles que o cercam. 
Busque reconhecer qual é a substância essencial que está contida em tudo que o 
mundo trás. Este exercício é um alicerce para a calma interior.

Sexta-Feira Santa - Dia de Vênus -  
Paixão, Amor Universal



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 torna 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 do Cristo, é o que o Cristo denomina, 
Espírito Santo. Tão verdadeiramente como a 
Terra inicia a sua evolução para Sol através do 

evento de Gólgota também é verdade que a partir deste acontecimento a Terra 
começa a criar a 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”.

Rudolf Steiner

Palavra-chave: A confiança criadora. De fato, a confiança não é apenas um sentimento, 
é uma força criadora com a qual podemos nos conectar. Quando verdadeiramente 
confiamos, um espaço se abre em nossa vida para o novo chegar. 
Neste dia abra um espaço interior silencioso para que o novo e o inesperado possam 
chegar na sua vida. Confie na força da direção universal plena de sabedoria que está 
por trás de todos os eventos humanos. Permita-se vivenciar este estado de silêncio 
e confiança. 

Sábado de Aleluia - Dia de Saturno -  
Profundidade, Consciência, Tempo



Ente nascido do cosmos
Oh, vulto luminoso!
Fortalecido pelo Sol no poder da Lua.
Tu és doado pelo ressoar criador de Marte
E a vibração de Mercúrio que move os membros.
Ilumina-te a sabedoria radiante de Júpiter
E a beleza de Vênus, portadora do amor.
E a interioridade espiritual de Saturno antiga dos 
mundos
Te consagre à existência espacial
e ao desenvolvimento temporal.    
                                                             
                                                    Rudolf Steiner

Domingo de Páscoa - Dia do Sol


