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A FLAUTA MÁGICA – PARTE 3 

Escreva uma frase no quadro abaixo sobre o que você mais gostou da Parte 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação de A Flauta Mágica 

 - 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.  

Depois de saírem do castelo, perto do jardim do templo, Papageno e a princesa 
Pamina interromperam a caminhada.  

 - Estou ouvindo o som distante de uma flauta – disse ele. 

 Quando os avistou, o príncipe correu em direção à princesa. Ambos ficaram 
tão próximos que ele quase conseguiu abraçá-la.  

 Foi nesse momento que Papageno se lembrou do sino mágico e o tocou. Uma 
música se espalhou pelos ares encantando Monostatos e seus acompanhantes. 
Todos começaram a rir, a cantar e a dançar.  

 Em seguida, tambores anunciaram a chegada de Sarastro. Quando ele surgiu 
diante de todos, a princesa suplicou-lhe: 

 - Perdoe-me por tentar fugir, 

 - Eu só a mantive aqui para protegê-la da Rainha da Noite. Após a morte de 
seu pai, a rainha não suportou a perda e caiu nas trevas. Vejo, porém, que você 
encontrou o amor.  

 Escondido, Mostatos observava tudo. Ele ouvira o som de flauta e se  

apressara para impedir a fuga de Pamina.  

 Apontando para Tamino, Sarastro afirmou: 

 - Este é o jovem cujo amor a salvará, mas antes que isso aconteça, ele deve 
enfrentar o teste das virtudes. Leve-os para o templo das provações – disse 



  

Sarastro, apontando para Papageno. – Esse teste também valerá para Papageno. Se 
ele o vencer, encontrará sua amada – completou.  

 Tamino e Papageno foram então levados ao portal do templo, cujas colunas 
estavam cobertas por espinheiros. A escuridão era total. Ao fundo, ouvia-se o som 
de pessoas conversando.  

 A primeira prova era a do silêncio. Na escuridão, os dois jovens foram 
desafiados pelas damas da noite. Elas tentaram dissuadi-los de sua busca pela 
verdade, mas Tamino e Papageno mantiveram a promessa e guardaram silêncio o 
tempo todo.  

 Enquanto isso, a rainha fora ao templo para conversar com Pamina.  

 A princesa caminhava entre as roseiras floridas que ficavam em um canto 
isolado do jardim. Monostatos a observava escondido atrás de uma árvore. 

 De repente, ao som de trovoadas, surgiu a Rainha da Noite.  

 - Minha filha, quando seu pai morreu, ele entregou a Sarastro o colar do sol 
que lhe conferia grandes poderes. Depois disso, perdi toda a minha magia. Seu pai 
havia pedido a Sarastro que a protegesse de mim. Não posso aceitar essa traição, 
você precisa, com essa adaga, matar Sarastro! 

 Horrorizada com o pedido, a princesa recusou-se a obedecê-la. A rainha, 
amaldiçoando a própria filha e fazendo-lhe ameaças, desapareceu entre as nuvens 
escuras. Monostatos, que assistia a tudo, correu e arrancou a adaga da mão da 
princesa Pamina e ameaçou contar tudo a Sarastro se ela não se casasse com ele.  

 Sarastro percebeu o plano de Monostatos e o expulsou dali.  

 - Por favor, não se vingue de minha mãe – implorou a princesa Pamina ao 
grande sábio.  

 Sarastro admirou-se com a grandeza do coração da menina e disse: 

 - Não existe vingança nesse templo divino, porque aqui perdoamos.  

 Nesse momento, o príncipe Tamino e Papageno reapareceram, após terem 
superado o primeiro teste.  

 Sarastro os cumprimentou e disse-lhes que se preparassem para a última 
prova. Para enfrentá-la, eles entraram em uma sala espaçosa. O silêncio havia de 
ser mantido. Papageno, de temperamento inquieto, não conseguiu permanecer 
calado. Ele ficava reclamando de sede, ao passo que o príncipe Tamino continuou 
sem dizer palavra alguma, firme em sua intenção.  

 

 



  

PROPOSTAS: 

a) Após a leitura da terceira parte da ópera A Flauta Mágica, escolha uma parte d história 
para fazer a sua representação.  

b) Utilize a folha de jornal anexa para utilizar como suporte de seu desenho. Use lápis de 
cor para colori-lo.  

c) Escreva uma frase do texto lido que ilustre a sua representação no quadro a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


