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A FLAUTA MÁGICA – PARTE 2 

 Escreva, nas linhas abaixo, o que você se lembra da Parte 1, da história A 
FLAUTA MÁGICA.  

 

Continuação de A FLAUTA MÁGICA  

 A primeira dama aproximou-se de Tamino e entregou-lhe uma flauta.  

 Nossa rainha lhe ofereceu essa flauta encantada, que foi esculpida pelo rei 
usando o coração de um carvalho milenar. Ao som dela, as pessoas resgatam a 
felicidade e amor, têm também mais coragem para enfrentar as dificuldades de 
seus caminhos. Você precisará dela em sua viagem. Toque-a quando precisar de 
ajuda! 

 - Preciso voltar aos meus afazeres – disse 
Papageno. 

 Mas a segunda dama o deteve: 

 - Não, nada disso, meu amigo. Nossa rainha 
ordenou que você acompanhe o príncipe em sua 
jornada até o castelo de Sarastro.  

 - Sarastro é um homem terrível – protestou 
Papageno. 



  

 Então, a última dama entregou-lhe um pequeno sino: 

 Leve esse sino mágico. O som dele os protegerá de todos os perigos.  

 Tamino sorriu, animado com a possibilidade de encontrar a bela princesa. 

 - Caminhem na direção do Oriente – disse uma das damas. – Três pequenos 
gênios invisíveis os acompanharão e lhes darão bons conselhos, além de toda a 
proteção ao longo da jornada.  

 Os dois amigos se separaram na busca por Pamina. Os três gênios sugeriram 
a Tamino que os seguisse e Papageno continuou por outro caminho.  

 Papageno entrou no castelo de Sarastro e ouviu um grito de socorro.  

 Ao chegar ao salão, viu um homem aproximando-se de uma linda jovem. 

 - Venha comigo, minha princesa, quero me casar com você! Se recusar meu 
pedido, sua vida correrá sério perigo! 

 Ao ouvir essas palavras, apavorada, a jovem desmaiou. Papageno, mesmo  
escondido, conseguiu vê-la. Nesse instante, o homem viu Papageno e assustou-se 
com a estranha figura. Ambos gritaram. O homem saiu correndo e a jovem abriu os 
olhos. Papageno reconheceu o rosto angelical que vira no porta-retratos.  

 - Você deve ser a princesa Pamina, certo? Qual é o seu nome? 

 - Sim. E você? Qual é o seu nome?  

 - Sou Papageno. Vim libertá-la. Há um príncipe que se apaixonou por você. 
Preciso protegê-la e levá-la ao 
encontro dele. Quando vi Sarastro, 
eu o afugentei – mentiu.  

 - Aquele não era Sarastro. O 
nome dele é Monostatos, um 
homem terrível.  

 Após muito caminhar, Tamino 
chegou diante de um templo com 
três portas. Em cada porta, havia 
uma indicação: “templo da razão”, 
“templo da natureza”, “templo da 
sabedoria”.  

 Tamino ficou pensativo. Não 
conseguia compreender como a 
pessoa que a Rainha da Noite 
chamara de cruel, poderia viver ali, 
defendendo a razão, a natureza e a 



  

sabedoria. Decidiu bater primeiro na porta do templo da razão. Em seguida, na 
porta do templo da natureza, e depois, na da sabedoria. Na terceira, um ancião 
surgiu e lhe disse: 

 - Sou o companheiro da luz. O que você procura? 

 - O amor e a liberdade de Pamina. Um monstro chamado Sarastro a raptou e 
a levou para longe da mãe.  

 - Essa mulher mentiu para você. Sarastro é um homem sábio, de bom 
coração. Existem dois mundos aqui: o das trevas, governado pela Rainha da Noite, e 
o da luz, governado por Sarastro.  

 O homem fechou a porta. Tamino, confuso e totalmente desesperado, 
apanhou a flauta mágica e começou a tocar uma melodia tão emocionante que os 
animais da floresta se aproximaram para ouvi-la. Aos poucos, a calma o dominou.  

 

PROPOSTA: Recorte e colagem 

 Usando a técnica de recorte e colagem de revistas, faça a representação de 
uma das partes do texto lido hoje.  

 Escreva, abaixo, um trechinho da parte representada.  

 

 

 

 

 


