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      ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE ENSINO RELIGIOSO 

 
Orientações: 
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Contato: 
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Poderíamos gastar todo o espaço deste texto trazendo algumas definições de fé mais ou 

menos bonitas que foram dadas ao longo da história. O autor da carta aos Hebreus, por 

exemplo, nos diz de forma muito bela.                                                                                                                                     

“A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades 

que não se veem”HEBREU 11,1 

De acordo com essa definição, a fé é uma posse. Mas uma posse de que? O que é que 

esperamos e que ao mesmo tempo já possuímos? 

Leia o texto com atenção e responda as perguntas: 

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 o que Ele fazia era 
correto.Durante a caçada foram surpreendidos por um animal feroz, que atacou o rei. O rei logo 
gritou ao 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 o soltaram. Ao chegar no palácio, foi logo solto o súdito que muito feliz, repetiu 
como sempre: - Meus Deus é maravilhoso e tudo o que ele faz é correto.                                     
O Rei perguntou: - Se o seu Deus é tão maravilhoso e correto, porque 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? 

1- De acordo com o texto e sua experiência do dia-a-dia responda: 

a) Quais os personagens, respectivamente, que demonstraram fé em seu deus ou 
incredulidade?  
b) Em quais momentos da história você percebe que "Deus" honrou a fé do súdito? 
c) Explique a frase: "Deus prova aquele a quem ama". 
d) Relate um fato que ocorreu em sua vida ou com outra pessoa e que você se indignou com 
Deus ou ela; mas depois percebeu que aquilo que ocorreu era necessário.                                                                 
e) Geralmente em que momento você busca a presença desse ser sobrenatural? 
f) "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não 
veem. “Bíblia Sagrada -Hebreus 11:1. Agora diga com suas palavras como você entende a fé e 
dê um exemplo no qual ela foi usada. 
 


