
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3°  

Curso: ENSINO FUNDAMENTAL                              Disciplina: ENSINO RELIGIOSO 

Série/Ano: 7º ANO 

Professor: THIAGO ROCHA ROQUE  
 

OBJETIVO:  
 
● Compreender o papel da liderança religiosa nas relações sociais. 
● Compreender a importância da sabedoria no exercício da liderança religiosa. 
● Reconhecer algumas lideranças religiosas e suas contribuições para uma cultura 
mais diversificada.  
 

CONTEÚDO SELECIONADO:  
 
● UNIDADE 5: Líderes religiosos 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

● Trabalho avaliativo 

● Atividades propostas em sala de aula 



 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   
 
Olá! Paz e Bem! 
Leia os três (03) textos e responda às questões propostas na sequência. 
 

 

AS RELIGIÕES E SEUS LÍDERES  

 
     Um interesse comum no estudo das religiões é sua capacidade de reunir pessoas. Em todo o 
mundo são conhecidos admiradores de Moisés, Jesus, Buda, Maomé, entre outros. Verdadeiras 
multidões se formam para seguir o exemplo dos grandes líderes da humanidade.  
 
    Graças ao gênio e a capacidade de percepção de Moisés, o povo judeu deixou o modo primitivo 
de culto a natureza no Egito para cultuar o monoteísmo baseado em leis de justiça social e de 
conduta ética. Moisés continua a ser um exemplo de moralidade social, de lei e de justiça não 
apenas entre os judeus, mas a inúmeros outros grupos.  
 
      Com a notícia de que ressuscitou dos mortos, Jesus conseguiu um dos mais admiráveis feitos 
da humanidade: reunir um rebanho de seguidores estimado hoje em quase 2 bilhões de fiéis. Ao 
iniciar seu ministério, com 30 anos, inova com seu principal ensinamento: o amor. O cristão deveria 
amar até mesmo seus inimigos. Mais que renovação do judaísmo, é inegável que Jesus institui 
algo novo com sua mensagem.  
 
     O príncipe Sidarta Gautama, o Buda, chama a atenção no seu exemplo de busca pela 
iluminação. Criado num palácio, protegido pelo pai a não conhecer o sofrimento do mundo, flagrou 
momentos de velhice, doença e morte nas vezes que saiu para passear com os empregados. Em 
busca de respostas abandona a família e torna-se um simples indiano. Pela meditação 
compreendeu a natureza real do sofrimento e como superá-lo. Ensina que a iluminação é 
alcançada pela própria pessoa.  
 
       No caminho de busca do verdadeiro Deus, Maomé, ou Mohamed, como é chamado entre os 
islâmicos, foi visitado pelo anjo Gabriel e requisitado a escrever no Corão ( ou Alcorão) as palavras 
mais vezes repetidas no mundo: “Alá é deus e Maomé seu profeta”. Sua persistência levou a fundar 
o islamismo, religião que mais cresce no mundo, com um número de adeptos estimado em um 
quarto da população mundial.  
 



 

     Os líderes em geral são cada vez mais fundamentais na vida de um grupo. Um líder de sucesso 
consegue prever situações de risco para o grupo, planejar as ações mais adequadas para 
realização dos ideais coletivos, controlar as diferenças entre os membros, defender os interesses 
e a sobrevivência do grupo,preparar os membros para o desempenho de suas funções, representar 
o grupo no sucesso e na crise, estimular os membros ao trabalho e renovar em tempos de 
mudança.  
 
ATIVIDADES:  
 
1) Quais são os líderes religiosos citados no texto?  
 
2) Qual foi o ensinamento inovador de Jesus?  
 
3) Que descobertas fez o príncipe Sidarta Gautama tornar-se o Buda?  
 
4) Qual a história de sucesso do profeta Maomé?  
 
5) De que modo o líder é importante em um grupo?  
 

 
 

O REI E A FÉ  
 
     Certa vez, um rei foi caçar com um súdito que tinha muita fé e um imenso amor por Deus. Este 
súdito sempre dizia ao rei que seu Deus era maravilhoso e tudo que Ele fazia era correto.  
 
      Durante a caçada foram surpreendidos por um animal feroz, que atacou o rei. O rei logo gritou 
ao seu súdito que pedisse ao seu Deus que o salvasse, apesar de sua incredibilidade. Eis que a 
vida do rei foi salva, porém a fera comeu-lhe um dedo. O rei ficou furioso e mandou prendê-lo por 
trinta dias na masmorra.  
 
       Novamente, o rei foi caçar, perdendo-se na mata e deparou-se com uma tribo de canibais, que 
o aprisionou para devorá-lo. Ao passar pela apreciação da hierarquia da tribo, perceberam que o 
rei era imperfeito, pois lhe faltava um dedo. Então soltaram-no. Ao chegar no palácio,foi logo solto 
o súdito que muito feliz, repetiu como sempre:  
 
       - Meu Deus é maravilhoso e tudo que ele faz é correto. O rei perguntou:  



 

 
      - Se o seu Deus é tão maravilhoso e correto, por que ele permitiu que eu o prendesse?  
 
     - Meu rei, se eu não estivesse preso, eu estaria com o senhor na caçada, e como eu tenho o 
corpo perfeito, a quem os canibais devorariam?  
 
ATIVIDADES:  
 
1) Na sua opinião, em que momento o rei valorizou a fé de seu súdito?  
 
2) Na sua opinião, pode-se identificar no texto a manifestação do Sagrado? Que situação é essa?  
 
3) Em que momento você pensa num ser superior?  
 
4) Quem nesse texto vivenciou a sua fé?  

 

 
 

FILHO ÉS , PAI SERÁS ; ASSIM COMO FIZERES, ASSIM ACHARÁS 
 
      Em tempos que lá se vão, era costume em algumas terras, os filhos levarem os pais para um 
monte e deixaram-no lá para morrer à míngua.  
 
     Ora, uma vez, um rapaz seguindo aquele costume, levou o pai às costas até o monte e deu-lhe 
uma manta para ele se resguardar do frio até morrer.  
 
       O velho disse para o filho:  
 
       - Trazes uma faca?  
 
       - Trago sim, senhor. Para que a quer?  
 
     - Olha , meu filho! Corte ao meio a manta que me dás e leva a metade para te embrulhares, 
quando teu filho te trouxer para cá.  
 
       O rapaz considerou. Tomou outra vez o pai nas costas e voltou para casa com ele.  
                                                                                                                                    Adolfo Coelho  



 

 
ATIVIDADES :  
 
1) O que leva o filho a desistir de deixar seu pai no monte?  
 
2) Que lições você pode tirar deste exemplo 
 

 

 

 
 
 

 


