
Guia para Estudo do Livro

O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa
C.S. Lewis

Desenvolvido por:

Katarine Jordão,
Erica Bahia,

Josy Consenzzo e 
Paulo Campos



Programa Valores e Virtudes - Livro “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” 2

Copyright © 2021
Todos os direitos desta edição são reservados a Katarine Jordão.

Obrigada por adquirir o material do Programa Valores e Virtudes. Este material está licenciado 
para uso pessoal do comprador. Caso você goste do material e imagine que poderia ser 
proveitoso para outra família ou grupo, por favor, incentive-os a conhecer o site e adquiram 
o material para seu próprio uso.

Agindo assim você não apenas estará vivendo, na prática, virtudes como a Integridade, 
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O estudo do livro “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” está dividido em 17 lições, 
conforme o “Panorama da Divisão das Lições” que você encontra logo após esta seção de 
orientações.

Este material foi elaborado pensando em leitura e aplicação das lições no formato 
diário, podendo, no entanto, ser utilizado também no formato semana - uma lição por 
semana.

O importante é sempre criar uma rotina com horário e dia certo tanto para as leituras 
quanto para o estudo das virtudes para facilitar a sua organização e o aproveitamento 
das crianças.

INTRODUÇÃO AO LIVRO E AUTOR

Antes de iniciar a leitura, é interessante realizar com as crianças um momento 
de apresentação do livro, contando mais sobre a obra e sobre a vida do autor. Neste material 
você encontrará também uma breve biografia e um texto sobre o país do livro. 
Para enriquecer este trabalho, além da leitura dos textos indicados, é possível elaborar 
com os alunos a construção de Linha do Tempo da vida do autor e o Estudo de Caráter, 
ambos feitos a partir da biografia.

CONHECENDO O MATERIAL

Além dos textos introdutórios você encontrará, neste material, um plano de 
aula para cada capítulo do livro. Cada plano de aula contém as seguintes seções:

1. Virtude o nome da virtude que será trabalhada na lição.

2. Vocabulário: uma palavra que aparece na leitura do capítulo para ser trabalhada 
de modo mais amplo com a criança.

3. Outras Palavras: palavras pouco conhecidas que aparecem na história com sua 
respectiva definição, para consulta ou para trabalho com as crianças antes da 
leitura.

4. Antecipação da História: sugestão de conversa para criar expectativa pela 
leitura do capítulo.

5. Virtudes e Vícios na História: Pergunta de reflexão para conduzir o raciocínio 
da criança na identificação da virtude ou vício presente nas atitudes de uma das 
personagens.

6. Na História da Minha Vida: Perguntas de reflexão para ajudar a criança a 
relacionar a virtude com suas próprias atitudes.

7. Conhecendo a Sabedoria: Versículo Bíblico que fundamenta o estudo da virtude 
apresentada na lição.

Orientações para o Professor:
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8. Vivendo a Sabedoria: Desafio para o cultivo da virtude de modo prático.

9. Aprofundando o conhecimento: Pequeno texto abordando um dos tópicos 
de conhecimentos gerais presentes na leitura do capítulo.Temas de Estudo: 
Tópicos de estudo que podem ser aprofundados e que aparecem na leitura 
do capítulo.

10. Registrando: Sugestões de atividades para realizar alguma pesquisa ou trabalho 
a partir dos temas de estudo apresentados.

TEMPO NECESSÁRIO

Nossos materiais são elaborados para oferecer diversos recursos, porém sempre 
tendo em mente que cada família pode optar por realizar apenas aquelas atividades que 
se adequam à sua necessidade e rotina. Veja abaixo as diferentes atividades que você 
pode realizar.

1. Somente leitura em voz alta e conversas informais

Neste caso você pode utilizar este material como um guia de leitura comum, 
conferindo em cada lição algumas ideias e tópicos que o ajudarão a conduzir 
as conversas com as crianças após a leitura. Tempo necessário: cerca de 
15 minutos para a leitura diária. As conversas podem acontecer em horários 
diversos de interação da família. Total - 15 minutos diários ou semanais.

2. Leitura em voz alta e Estudo das Virtudes - Conversas

Neste caso você pode utilizar as seções “Virtudes e Vícios na História”, que contém 
perguntas de reflexão para ajudar a criança a identificar as virtudes e vícios na vida 
das personagens, bem como a seção “Na história da minha vida”, que contém 
perguntas para ajudar a criança a aplicar aquelas virtudes em sua própria vida. 
Tempo necessário: 15 minutos para a leitura diária + 10 minutos para o estudo 
das virtudes realizado oralmente. Total - 25 minutos diários ou semanais.

3.  Leitura em voz alta e Estudo das Virtudes - com Registro

Neste caso, além das at iv idades mencionadas no i tem anter ior,  você  
poderá utilizar o Material do Aluno para que a criança registre por escrito 
o que aprendeu sobre as virtudes naquele dia. Tempo necessário: 15 minutos 
para a leitura diária + 10 minutos para o estudo das virtudes realizado oralmente 
+ 15 minutos para o registro no material do aluno. Total - 40 minutos diários 
ou semanais.

Atividades extras:

• Aplicação Bíblica: para trabalhar a base bíblica do princípio que norteia a virtude 
apresentada na lição, você pode ler com a criança o versículo bíblico apresentado na 



Programa Valores e Virtudes - Livro “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” 5

seção “Conhecendo a Sabedoria”, e depois apresentar um desafio para que a criança 
cultive a virtude de modo prático, encontrado na seção “Vivendo a Sabedoria”. 
Tempo necessário: cerca de 10 minutos. Você também pode utilizar a seção 
“Conhecendo e Vivendo a Sabedoria” no material do Aluno, para que a criança 
registre o que aprender. Neste caso o tempo depende do ritmo de escrita da criança.

• Trabalho com Vocabulário: para aproveitar a linguagem rica que os 
clássicos oferecem, você pode trabalhar com as crianças tanto o aprendizado 
mais amplo da palavra que destacamos na seção “Vocabulário”, como 
também as palavras mais desconhecidas que aparecem na leitura do 
capítulo, com as definições já apresentadas na seção “Outras Palavras”.  
Tempo necessário: cerca de 5 minutos. Caso faça alguma brincadeira usando 
as palavras, cerca de 10 minutos no total. Você pode ainda utilizar a seção 
“Enriquecendo o Vocabulário” no Material do Aluno para incentivá-lo a registrar 
todas as novas palavras que aprendeu. Neste caso o tempo depende do ritmo 
de escrita da criança.

• Estudo e Pesquisa: os livros clássicos apresentam uma ampla relação 
com temas de estudo e conhecimento. Partir da história para explorar cada 
um desses tópicos pode ser uma interessante estratégia para tornar o 
ensino mais rico e significativo para a criança. Na seção “Aprofundando o 
Conhecimento” você encontrará um breve texto que pode ser lido comentando 
um dos tópicos. Na seção “Temas de Estudo” você encontra a indicação de 
outros temas presente no capítulo, e na seção “Registrando você encontra 
sugestões para realizar atividades de pesquisa e trabalho a partir dos temas. 
Tempo necessário: para a leitura, 5 minutos. Para as demais atividades o tempo 
depende do quanto vocês pretendem aprofundar nos assuntos e trabalhos.

SUGESTÃO DE DINÂMICA DAS AULAS

Preparar: 

• Ler previamente os capítulos/trechos do livro que serão estudados na lição 
(antes da primeira lição, ler também a Introdução deste Guia e Orientações para 
o Professor, além da Biografia do autor).

• Identificar, no livro, os trechos selecionados para o Estudo das Virtudes e palavras 
do Vocabulário, verificando outras palavras e termos cujo sentido seja desconhecido 
das crianças e que seria interessante explicar.

• Providenciar material para que as crianças façam o registro das palavras e virtudes 

aprendidas, e anotação quanto às reflexões que eles fizeram - em forma escrita 

ou por meio de desenhos (você pode separar um caderno especial só para esse 

momento ou utilizar nosso Material do Aluno).
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Na Aula

1. Vocabulário: 

Ensinar a palavra indicada no Plano de Aula e solicitar que as crianças anotem 

o verbete e sua definição.

Em cada lição foi selecionada uma palavra do capítulo/trecho do lido livro, que 

se destaque no Estudo das Virtudes, apresentada como a primeira palavra do 

“Vocabulário”. Para esse momento é importante sempre lembrar às crianças 

que uma palavra pode ter diferentes significados, conforme o contexto. Algumas 

palavras do Vocabulário serão apresentadas com dois ou mais significados, sendo 

necessário ensinar as crianças a verificar qual das definições oferecidas se refere 

ao significado que a palavra apresenta no contexto da história.

Observe:

Explorar (verbo): 1. Tratar de descobrir, investigar; percorrer (estudando 

ou procurando). 2. Abusar, tirar proveito de alguém.

No exemplo acima, a palavra explorar é usada na história por uma das crianças que 

decide explorar os arredores e a casa. Neste caso, os alunos deverão perceber, 

durante a leitura, que se trata da primeira definição apresentada no Vocabulário.

Na sequência do Plano de Aula, são apresentadas outras palavras cujo significado 

pode ser desconhecido das crianças. Há uma palavra para cada capítulo. Você 

pode usar o momento da antecipação da história para perguntar quem sabe dizer 

o que estas palavras significam e então oferecer a dtefinição, de forma que, ao 

ouvirem a palavra ou expressão, durante a leitura da história, as crianças relacionem 

com o que acabaram de aprender. Caso prefira, você pode explicar o significado 

durante a leitura da história, apenas “traduzindo” a palavra, assim que ela for lida, 

sem interromper o ritmo da narrativa. Como no exemplo abaixo, cuja explicação 

foi inserida pelo professor de forma natural, sem precisar interromper a leitura:

“Num dia muito chuvoso, a neblina cobria a montanha e continuamente 
se juntava, transformava-se em gotas de chuva e desabava em 
cântaros [cântaros são potes, ou seja, chovia muito] sobre os telhados 
da velha casa...”

Antecipação da história:

O trabalho com o vocabulário já é uma boa antecipação para os capítulos que virão. 
Comentar os principais eventos da história já lida até o momento e deixar que as 
crianças tentem imaginar os próximos acontecimentos, criando certo suspense e 
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despertando a curiosidade pelo capítulo/trecho que será lido. Caso prefira, você 
pode fazer, neste momento, a explicação das palavras mais difíceis que aparecerão 
ao longo da história, tomando cuidado para não contar os detalhes do enredo. Caso 
prefira seguir a divisão da leitura em pequenos trechos por dia, você pode conferir 
no plano de aula qual a palavra destacada para a leitura daquele dia.

3. Hora da história:

A leitura em voz alta - que envolve certo grau de dramatização - exige bastante de 
quem lê e trechos muito longos podem se tornar um pouco cansativos para quem 
lê. Na verdade, quanto melhor e mais dramatizada for a leitura, menos cansativa ela 
se torna para quem ouve - e mais cansativa para quem lê. O ideal é que as aulas 
aconteçam durante um período confortável para todos. (Importante observar que tanto 
o exercício da leitura em voz alta quanto o exercício da escuta envolvem treino das 
habilidades de atenção, concentração, imaginação e fluência. Assim, com a prática, 
o período de tempo confortável tende a se tornar cada vez maior. 

No curso e no livro “Leitura em voz alta: ideias para inspirar” oferecemos diversas 
dicas para quem quer desenvolver melhor estes momentos em família1.

4. Virtudes e Vícios na história:

Essa é uma parte importante pois ensina a criança não somente a identificar as 
virtudes e vícios, mas também a compreender a definição de cada virtude de modo 
específico.

•  Conversar sobre o que as crianças gostaram ou não na história e o que mais 
lhes chamou a atenção nas atitudes das personagens. Deixar que elas digam 
quais virtudes identificaram em cada momento.

• Caso elas não tenham encontrado, mencionar os trechos da história e as virtudes/
vícios indicados no material da lição - ou aqueles que você mesmo perceber 
durante a leitura.

5. Na história da minha vida:

De todas as seções presentes neste Guia, essa é a seção que consideramos 
fundamental. As perguntas foram preparadas cuidadosamente, com a intenção de 
ajudar a criança a perceber que não basta perceber o erro ou acerto na vida dos outros 
(como no caso das personagens), mas em sua própria vida também. As questões 
também ajudarão a trazer para a realidade da criança o que aparece na história.

• Utilizar as questões para reflexão constantes no Plano de Aula deste Guia, ou 
outras questões que considere pertinentes.

• Deixar que as crianças comentem, caso desejem, as situações em que tiveram 
atitudes parecidas com aquelas da história lida.

1 Consulte no blog “Educar com Sapiência” a aba “Produtos”, ou entre em contato pelo email 
contato@educarcomsapiencia.com.
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• Solicitar que as crianças anotem o que elas pensaram sobre suas próprias atitudes 
durante a história lida.

6. Conhecendo a Sabedoria:

A Bíblia contém os princípios que dão origem a todas as virtudes apresentadas em 
nosso programa. Sabemos que em muitas situações nossa própria força de vontade 
não é o bastante para desenvolvermos certas virtudes ou lutarmos contra os vícios 
que já fazem parte de nosso caráter e necessitamos do agir de Deus promovendo 
transformações mais profundas em nosso coração, pensamentos e atitudes. Por isso 
incentivamos não somente o estudo, mas também a memorização dos textos que, 
além de proporcionar conhecimento bíblico, também permitirão que a criança guarde 
em seu coração as verdades que um dia poderão ser retomadas em seus momentos 
de batalha pessoal, ao buscar Aquele que pode ajudá-las em todas as coisas.

• Ler com as crianças o versículo bíblico apresentado e conversar sobre o que ele 
ensina e sua relação com a virtude estudada nesta lição.

• Caso esteja utilizando o Material do Aluno, deixe que copiem o versículo no local 
indicado.

• Se possível, aproveite a oportunidade para incentivar a memorização do versículo 
ao longo do dia. Você pode também utilizar um pequeno cartaz para deixar em 
local visível.

7. Vivendo a Sabedoria:

Para que o trabalho com as virtudes não seja apenas racional, é importante ajudar a 
criança a estabelecer como meta colocar aquela virtude em prática ao longo do dia 
ou da semana.

• Apresente para as crianças o desafio de como podem colocar em prática a virtude 
do dia.

• Caso esteja utilizando o Material do Aluno, deixe que anotem qual será sua atitude 
para viver a virtude naquele dia. No final do dia, peça que voltem ao material para 
anotar quanto conseguiram colocar em prática sua meta.

8. Aprofundando o conhecimento:

•  Leia com as crianças o pequeno texto para conversarem sobre quanto já sabiam 
ou não do assunto abordado ali. 

• Caso seja possível, pesquisem mais sobre o assunto.

• Verifique na seção “Temas de Estudo” outros tópicos que as crianças podem já 
ter estudado e que apareceram ao longo da leitura.

• Verifique na seção “Registrando” alguma atividade que você pode fazer com as 
crianças a partir dos temas apresentados.
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MATERIAL DO ALUNO

O registro por parte das crianças não é algo obrigatório, visto que a reflexão pode 
ser feita apenas oralmente. No entanto, é muito importante incentivá-las a registrar, 
não apenas para o desenvolvimento da escrita em si, mas também como um treino da 
habilidade de reflexão pessoal. Muitas vezes o exercício de escrever sobras a própria 
vida permite que a pessoa compreenda suas motivações e atitudes com maior clareza do 
que apenas pensando ou falando sobre elas. Além disso, esse registro permite que mais 
tarde eles voltem e revejam suas próprias reflexões, observando seu amadurecimento 
nessas questões com o passar do tempo.

O Material do Aluno contém:

• Leituras introdutórias (livro, país e autor).

• Folha “Estudando as Virtudes” - as crianças menores podem responder somente 
a primeira questão de cada seção, enquanto os maiores podem responder também 
a segunda questão, definida como “Desafio Nível 2”.

• Folha “Conhecendo e Vivendo a Sabedoria” - essa é uma folha padrão que pode 
ser colocada logo na sequência da folha das virtudes, ou em uma seção a parte, 
para registro de todos os desafios que a criança realizou.

• Folha “Enriquecendo o Vocabulário” - essa é uma folha padrão que pode ser 
colocada em uma seção a parte de modo que as crianças tenham um local para 
registro de todas as palavras que aprenderam ao longo do livro.

• Folha “Estudando o Texto” - essa é uma folha padrão para treinar com as crianças 
a habilidade de interpretar um texto a partir das questões fundamentais: Quem? 
Onde? O quê? Como? Por quê? Utilize-a quando desejar aproveitar o estudo para 
desenvolver a habilidade de linguagem da criança nessa área.

Caso tenha interesse em desenvolver mais habilidades a partir dessas leituras, utilize 
nosso material Práticas de Linguagem - O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. (Verifique 
em nosso site ou entre em contato pelo email atendimento@educarcomsapiencia.com).

Desejo que vocês tenham ótimos momentos de leitura, aprendizado e conversa em 
família!

Com carinho,

Katarine Jordão
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Cronograma de Leitura

Lição Leitura/Atividade

Semana 1

Dia 1 • Obra Seção “O livro”

Dia 2 • Lição 1 Capítulo 1

Dia 3 • Lição 2 Capítulo 2

Dia 4 • Lição 3 Capítulo 3

Dia 5 • Lição 4 Capítulo 4

Semana 2

Dia 6 • Lição 5 Capítulo 5

Dia 7 • Lição 6 Capítulo 6

Dia 8 • Lição 7 Capítulo 7

Dia 9 • Lição 8 Capítulo 9

Semana 3

Dia 10 • Lição 9 Capítulo 9

Dia 11 • Lição 10 Capítulo 10

Dia 12 • Lição 11 Capítulo 11

Dia 13 • Lição 12 Capítulo 12

Dia 14 • Lição 13 Capítulo 13

Semana 4

Dia 15 • Lição 14 Capítulo 14

Dia 16 • Lição 15 Capítulo 15

Dia 17 • Lição 16 Capítulo 16

Dia 18 • Lição 17 Capítulo 17
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O País do Livro: Inglaterra

A história narrada no livro “O sobrinho do mago” tem início com as aventuras de 
Digory e sua nova amiga Polly que viviam na cidade de Londres, na Inglaterra, por volta 
do ano de 1900.

A Inglaterra é um país europeu, conhecido especialmente por suas características 
especiais, como o fato de possuir um sistema de monarquia constitucional e parlamentarismo, 
com uma antiquíssima linhagem de reis e rainhas que governam não apenas a própria 
Inglaterra, mas todo o Reino Unido. Atualmente quem está no trono é a famosa Rainha 
Elizabeth II que governa desde 1953.

O Reino Unido é formado hoje por quatro países: Inglaterra, Escócia, Irlanda do 
Norte e País de Gales. Destes, somente a Irlanda do Norte não está localizada na ilha 
chamada de Grã-Bretanha. 

A Inglaterra foi o berço de grandes invenções, movimentos importantes e personalidades 
que marcaram a história. Na área das Ciências, grandes nomes como Isaac Newton, Alan 
Turing, Michael Faraday e Graham Bell. Na área política, nomes importantes como Winston 
Churchill e Margareth Thatcher, além de William Wilberforce, que trabalhou por quase 
toda a sua vida na causa da abolição da escravatura e do tráfico de escravos. Na área da 
Literatura, escritores que criaram a base de estilos literários usados até os dias de hoje, 
como o poeta John Milton e os escritores John Bunyan e Daniel Defoe, além de outros 
muito conhecidos como Jane Austen, Chesterton, Charles Dickens, William Shakespeare, 
Beatrix Potter, J.K Rolling e claro, C.S. Lewis e seu amigo J.R.R Tolkien. Também foi neste 
país que nasceram homens conhecidos como heróis da fé, como George Muller, William 
Carey, David Livingston e John Wesley. 

O país foi também onde deu-se início à chamada Revolução Industrial, provocando 
mudanças que também impactaram o mundo todo. Algumas invenções inglesas são usadas 
até os dias de hoje em muitos lugares, como o cinto de segurança, o cortador de grama, 
o aspirador de pó motorizado e a ratoeira; além, claro, do telefone de Graham Bell, sendo 
que a primeira ligação foi realizada pela própria Rainha Vitória. 

Há muito para se aprender sobre esse admirável país que produziu homens e 
mulheres que foram usados por Deus para ser luz no mundo e onde acontece a história 
em cujas aventuras iniciaremos agora.
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O Autor: C. S. Lewis

Clive Staple Lewis nasceu no dia 29 de 
novembro de 1898, na cidade de Belfast, na 
Irlanda. Seu pai se chamava Albert James Lewis, 
e sua mãe, Florence Augusta Lewis. Desde 
pequeno, estava sempre cercado por livros da 
biblioteca de sua família, e gostava muito de 
imaginar, criar e inventar coisas na companhia 
de Warren, seu irmão mais velho. Quando tinha 
apenas três anos, Clive decidiu que queria se 
chamar Jack, e esse acabou se tornando o nome 
pelo qual se tornou conhecido entre os amigos 
e família.

Em 1907, quando Lewis tinha apenas nove anos, sua mãe Florence faleceu, mudando 
totalmente a vida dos dois irmãos. Seu pai Albert, cheio de tristeza e dor pela morte da 
esposa, não conseguiu cuidar dos filhos e os enviou para um internato na Inglaterra 
quando Lewis tinha 12 anos.

Quando Lewis tinha dezesseis anos, foi enviado para ser ensinado pelo tutor 
Kirkpatrick, um professor brilhante que o ensinou a pensar, escrever e argumentar com 
lógica e clareza, por meio de um treino bastante pesado de leituras, exercícios e avaliação 
oral.

Aos dezoito anos Lewis foi admitido na University College, em Oxford, mas seus 
estudos foram interrompidos por seu recrutamento para lutar na Primeira Guerra Mundial. 
Dois anos depois ele retorna e em 1920 concluiu seus estudos em Letras e Literatura com 
louvor, passando então a trabalhar como tutor universitário.

Durante sua juventude, Lewis decidiu abandonar a fé que tinha em Deus quando 
criança e tornar-se ateu. No entanto, depois de muita procura por diversos caminhos, ele 
retorna ao Cristianismo com uma convicção que o leva a começar a produzir diversas 
obras sobre as questões lógicas envolvendo a fé cristã. 

Em 1926 Lewis conhece JRR Tolkien, outro professor universitário que também 
era escritor, com quem desenvolve uma grande amizade. Lewis, Tolkien e alguns outros 
escritores e pesquisadores formaram um grupo que se reunia regularmente para discutir 
textos, livros que estavam escrevendo e estudando. O grupo se chamava “Os Inklings”, 
e se reuniu por quase vinte anos.
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Além disso, começa a escrever também sobre sua área de estudos, a literatura. 
Suas pesquisas literárias tornaram-se altamente respeitados nas universidades da Europa 
e em 1936 ele recebeu um prêmio por sua obra de crítica literária “A alegoria do amor”. 

Em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, Lewis foi convidado pela rádio BBC 
a proferir palestras que levassem esperança às pessoas que viviam cercadas pelo medo 
e os horrores da guerra e sua voz se tornou uma das mais conhecidas da Inglaterra.

Com seu grande interesse por mitologia e contos fantásticos, Lewis decidiu escrever 
uma história dedicada a sua sobrinha Lucy. O livro foi publicado em 1950 com o título “O 
leão, a feiticeira e o guarda-roupa”. O sucesso da história foi tão grande que os amigos o 
incentivaram a continuar a história. Foi assim que surgiram As Crônicas de Nárnia – sete 
livros diferentes que fazem parte da mesma série e que já foram traduzidos em mais de 
40 idiomas e adaptados para teatro e cinema.

C.S. Lewis conheceu uma escritora americana chamada Joy Davidman, com quem 
passou a se corresponder por cartas. Ambos ajudavam um ao outro, lendo e avaliando os 
livros que estavam escrevendo. Anos depois, quando Joy foi morar na Inglaterra, Lewis 
aceitou casar-se com ela, mas apenas para que ela conseguisse o visto e pudesse viver 
no país, de forma que eles continuaram vivendo cada um em sua casa mesmo após o 
casamento civil realizado em abril de 1956. No entanto, em outubro do mesmo ano, após 
uma queda que a levou para o hospital, Joy foi diagnosticada com câncer. Diante da 
possibilidade de perdê-la, Lewis descobriu quanto a amava e no dia 21 de março de 1957 
eles se casaram em cerimônia religiosa, realizada no quarto de hospital onde ela estava 
internada. Lewis tinha, então, 59 anos.

Após o tratamento de Joy, Lewis e ela começaram sua vida juntos. Contudo, dois 
anos depois sua doença voltou e desta vez seu corpo não respondeu aos tratamentos. 
Assim, no dia 13 de julho de 1960 ela faleceu. Após sua morte, Lewis escreveu um livro 
chamado “A anatomia de uma dor”, onde descreveu seus sentimentos pela esposa e sua 
dor por sua perda. 

No ano seguinte à morte de Joy, Lewis começou a apresentar problemas de saúde, 
e dois anos mais tarde, em 22 de novembro de 1963, aos 65 anos, ele morreu, deixando 
muitas obras e textos, tanto de pesquisa, quanto de ficção e instrução sobre o cristianismo. 
Seus escritos fazem parte ainda hoje do currículo de estudos nas grandes universidades, 
e suas histórias continuam encantando a imaginação de crianças, jovens e adultos de 
todo o mundo.

Escrito por Katarine Jordão
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O Livro: O Leão, a Feiticeira e o Quarda-Roupa

O livro “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” foi escrito por C.S. Lewis em meados 
de 1940, dedicado a Lucy Barfield, sua afilhada. Lucy nasceu em novembro de 1935 e era 
filha adotiva de Owen Barfield, amigo de Lewis. Era uma menina cheia de vida, dedicada 
dançarina, musicista, compositora, artista e poeta.

Um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, muitas crianças 
foram evacuadas da cidade de Londres, capital da Inglaterra, como forma de prevenção 
a possíveis ataques aéreos que as grandes cidades poderiam sofrer. Neste mesmo ano 
Lewis começou a escrever a história sobre os quatro irmãos: Pedro, Susana, Edmundo e 
Lúcia Pevensie, que foram retirados de Londres durante a guerra e foram levados para a 
casa de um velho professor. 

Embora os quatro irmãos Pevensie sejam protagonistas da história, Lucy Pevensie, 
a mais novinha deles, acaba se tornando a personagem predileta de praticamente todos 
os que leem a história, especialmente por sua coragem, senso de justiça, e pela incrível 
força de seu coração crédulo e bom.

Embora tenha começado a história em 1939, a história estaria terminada apenas dez 
anos depois. O manuscrito do livro foi enviado para Lucy em 1949 com uma carta que dizia:

Minha querida Lucy,

Eu escrevi esta história para você, mas quando eu comecei eu não tinha percebido 

que as meninas crescem mais rápido do que os livros. Por isso, agora você já está 

muito grande para contos de fadas e quando o livro tiver sido impresso e encadernado 

você estará maior ainda. Mas algum dia você será grande o bastante para começar 

a ler contos de fadas novamente. Você poderá então pegá-lo em alguma prateleira 

distante, tirar o pó, e dizer-me o que você pensa sobre ele. Provavelmente eu já 

estarei muito surdo para ouvir, e muito velho para entender uma palavra do que você 

disser, mas ainda serei,

Seu carinhoso padrinho,

C. S. Lewis

No ano seguinte, 1950, o livro foi publicado e a carta que ele havia escrito para Lucy 
ficou como a dedicatória que acompanha a obra. Após sua publicação, o livro fez tanto 
sucesso que Lewis decidiu continuar a história das aventuras dos quatro irmãos no reino 
de Nárnia com a história “O Príncipe Caspian”. Assim, outras histórias foram surgindo, 
inclusive “O sobrinho do mago”, a história que conta como tudo começou.
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No total, sete livros foram escritos, ficando conhecidos 
como “As Crônicas de Nárnia”. O último deles, “A batalha final”, 
foi publicado em 1956. Desde então, os livros continuam sendo 
publicados e já venderam mais de 100 milhões de cópias ao redor 
do mundo, sendo traduzidos em mais de 40 diferentes idiomas 
e até mesmo em Braile, um tipo de escrita especial que permite 
que pessoas cegas leiam usando o tato.

“O leão, a feiticeira e o guarda-roupa”, assim como outras 
crônicas, já foi adaptado diversas vezes para a televisão e o 
cinema, alcançando maior sucesso na versão produzida pela 
Walden Media e distribuído pela Walt Disney Pictures em 2005, 
sob a direção de Andrew Adamson. 

A história, que se tornou um dos maiores clássicos da literatura infantil, continua 
encantando crianças e adultos, que suspiram e viajam, com as asas da imaginação, para 
viver também as aventuras no belo mundo de Nárnia.

Que o estudo das virtudes neste livro permita uma viagem igualmente emocionante e 
bela na companhia de Lúcia e seus irmãos, o grande Aslam e todos os demais habitantes 
de Nárnia.

Sejam bem-vindos ao livro “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa”!

Escrito por Katarine Jordão

Primeira edição do livro 
O Leão, a Feiticeira e o 

Guarda-Roupa
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Outras Palavras

Desgrenhado: (Cabelo): 

Despenteado; revolto; tempestuoso.

Formidável: Espantoso; excelente; 

fantástico; maravilhoso.

Aposento: Parte de uma casa que 

pode servir para uma ou mais pessoas 

se instalarem; quarto.

Sombrio: 1. Que tem ou produz 

sombra; escuro. 2. Lúgubre; que 

infunde temor.

Naftalina: Naftaleno industrializado 

e utilizado para proteger tecidos, 

roupas, peles, etc., de traças, baratas 

e outros insetos.

Colossal: 1. Que tem proporções 

de colosso. 2. Agigantado; enorme.

Antecipação da História
- Você sabe o que significa a palavra “reclamar”? O 
que você imagina quando ouve falar de uma pessoa 
que vive reclamando? E você já esteve em uma 
mansão ou uma casa com muitos cômodos? 

- Na história de hoje veremos como todas as aventuras 
começam em uma casa assim. Vamos descobrir?

Virtudes e Vícios na História
GRATIDÃO

- Por que Susana falou para Edmundo não ficar 
reclamando e resmungando o tempo todo? (Porque 
eles tinham livros, um rádio e uma casa para os 
proteger da chuva, que deveria passar logo.)

- Qual virtude nos leva a buscar formas de 
demonstrar o quanto apreciamos o que alguém 
fez por nós, reconhecendo as dádivas recebidas 
e expressando contentamento? (A virtude da 
GRATIDÃO). E qual o vício oposto a essa virtude? 
(O vício da INGRATIDÃO/MURMURAÇÃO).

Vocabulário

RECLAMAR (ver.):  
1. Protestar, queixar-se (contra); opor-se.  

2. Lamentar sobre algo ruim que 

aconteceu na própria vida; queixar-se, 

lamuriar.  

3. Pedir com insistência uma coisa.  

4. Clamar novamente; em dobro.

Etimologia: Do Latim Reclamare: 

gritar, protestar contra, formado por 

Re, intensificativo, mais Clamare: 

Gritar.

Virtude

GRATIDÃO

Na História da Minha Vida
- Você costuma ser grato pelas coisas que possui ou 
fica focado nas coisas que não tem? 

- Você aproveita as coisas, alimentos e brinquedos 
ou fica reclamando e murmurando pensando em algo 
diferente que queria?

Capítulo 1
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Aprofundando Conhecimento
Na história de hoje vimos como os irmãos ficaram 
animados para percorrer os corredores compridos e 
as fileiras de portas que a casa do professor tinha. 
Será que hoje podemos encontrar casas assim? 

Tipos de moradia são as diferentes construções 
feitas pelo homem, individualmente ou coletivamente, 
a fim de habitá-las, tornando-as seus lares. Existem 
muitos tipos de moradia que muitas vezes são 
construídas segundo a necessidade e condições 
de cada indivíduo.

Para isso o homem utiliza elementos variados, 
como pau a pique, madeira ou alvenaria, levando 
em consideração o local onde será construída. A 
moradia também pode estar relacionada à cultura 
de cada povo. 

Que tipos de moradia você conhece?

Temas de Estudo
Arquitetura: Tipos de moradia

História: Segunda Guerra 

Mundial

Mitologia: Fauno

Registrando
Mapas: Localize com as crianças 

onde fica a cidade de Londres em 

um mapa ou aplicativo de mapas e 

tentem imaginar para quão longe as 

crianças foram enviadas, observando 

cidades do interior da Inglaterra, 

como Worcestershire ou Shropshire. 

Você também pode buscar imagens 

da mansão Kentwell Hall, em Suffolk, 

a construção usada como modelo 

para a imagem da casa do Professor 

Kirke no filme “O leão, a feiticeira e o 

guarda-roupa” de 2005.

Pesquisa: Aproveite a leitura do 

capítulo para pesquisar mais com as 

crianças sobre alguns dos temas que 

ali aparecem: 1) O que foi a Segunda 

Guerra Mundial? 2) Que outros 

tipos de moradia vocês conseguem 

encontrar? 3) Como é o personagem 

fauno, na mitologia grega?

Artes manuais: Que tal montar 

uma casa em miniatura feita de 

caixas? As crianças podem usar 

caixas diversas para os cômodos 

e pintar depois para finalizar. Os 

maiores podem também fazer 

uma planta baixa para planejar a 

construção da casa.

Desafie as crianças a colocarem em prática hoje 
a virtude da Gratidão, trocando cada impulso de 
murmuração e reclamação por uma demonstração 
de contentamento pelo que têm ou o que é possível. 
Muitas vezes reclamar se torna um vício em nossas 
vidas e vencê-lo pode ser bastante desafiador. 

Por isso é importante ter sempre à vista os textos 
bíblicos que nos lembram da importância de sermos 
agradecidos, e trabalhar intencionalmente buscando 
trocar o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer 
e expressar contentamento.

Vivendo a Sabedoria

“Fazei tudo sem murmurações nem contendas.” 

Filipenses 2:14

Conhecendo a Sabedoria


