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Atividades para o período de 15/07 até 31/07 

Orientações: 

Olá queridos alunos! As atividades devem ser enviadas por foto no whatsapp, ou entregue 

na secretaria da escola quando forem retirar as próximas. Esta folha do texto deve ser 

colada no caderno e entregar na escola somente a de atividades, lembrando sempre de 

colocar o nome. Até breve. 

Contato:(49) 991651368   

ATIVIDADE 1: Leia o texto abaixo 

 Líderes religiosos 

 Os líderes religiosos ajudam na construção das comunidades de fé. São os responsáveis 

por animar e encorajar os membros. Tornam-se exemplos por suas ações, motivações que 

dão sustento à vida comunitária. São os líderes que ajudam também na organização, 

distribuição de tarefas e aconselhamentos, vistos como exemplos dão suportes suficientes 

para a edificação da religião nos seus aspectos religiosos e sociais. O líder religioso tem a 

função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos, ele é considerado o 

guardião, responsável em transmitir a palavra sagrada. A partir do momento que algumas 

pessoas passam a seguir determinado líder religioso e a se identificar com sua mensagem, 

surgem as religiões propriamente ditas.  

Alguns líderes religiosos 

 Candomblé e Umbanda: O líder religioso no Candomblé é escolhido por meio dos oráculos 

e é geralmente chamado de “pai de santo”, “mãe de santo” ou “zelador de santo”. Ele ou ela 

tem a função de chefe do terreiro, o responsável pelo culto religioso, pela administração do 

grupo e o zelo pela manutenção da ordem do terreiro. Hinduísmo: O Hinduísmo é o conjunto 

de religiões da Índia, tem como característica a diversidade de líderes em sua história, sem 

nenhum fundador específico, acredita-se que o líder nasce da experiência humana. No 

Hinduísmo, os Sadhus são respeitados e são denominados “santos vivos, videntes e 

sábios”. Judaísmo: tem como um dos seus principais líderes, Moisés, viveu no século XIII 

a.C. E é a figura mais destacada na história do povo de Israel. Seus seguidores acreditam 

que Moisés, quando criança, foi colocado no rio Nilo e salvo pela filha de um faraó e então 

cresceu e foi educado no Egito. O líder espiritual dos judeus é conhecido como rabino. A 

palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e 

possui a autoridade sobre a interpretação da Torá. Islamismo: A religião muçulmana foi 

fundada pelo profeta Muhammad (Maomé). Seus fundamentos estão escritos no livro 

sagrado chamado Alcorão ou Corão. Cristianismo: De acordo com a tradição cristã, Deus 

enviou ao mundo seu filho Jesus para salvar a humanidade. Jesus Cristo pregava a paz, a 

harmonia, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens, sendo considerado um líder 

carismático. No Cristianismo encontram-se diversas divisões de “igrejas” ou “denominações 

cristãs”. Entre elas estão o catolicismo romano, o ortodoxo, o protestantismo, entre outros. 

http://mariajucilene.blogspot.com/2015/05/lideres-religiosos.html  
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ATIVIDADE 1: Baseado na leitura do texto responda:  

A) Descreva qual é a importância e função do líder religioso. 

 B) Quem foi Moisés?  

C) Existem mais religiões no mundo inteiro, além das citadas no texto. Você conhece ou já 

ouviu falar de outra religião? Qual é o líder dessa religião? 

 ATIVIDADE 2: Ainda de acordo com o texto anterior enumere a segunda coluna de acordo 

com a primeira, referente ao seu líder:  

(1) Judaísmo                              (   ) Pai de Santo e Mãe de Santo 

 (2) Islamismo                            (   ) Sadhus  

(3) Cristianismo                         (   ) Antigamente Moisés e atualmente Rabino   

(4) Candomblé                          (   ) Muhammad (Maomé)  

(5) Hinduísmo                           (   ) Jesus Cristo 

 ATIVIDADE 3: Você conhece a história de algum líder religioso? Se conhece, escreva sobre 

o que ele fazia, como agia, como ajudava ou ajuda a humanidade.  

ATIVIDADE 4:A Liderança é um serviço que todos nós exercemos diariamente na nossa 

vida. Algumas pessoas se destacam mais e assumem com mais responsabilidade esse 

papel de liderar. Assim complete a frase que segue:  

O bom líder é aquele que atua em favor do ________________. Integra as pessoas, 

motivando-as a desenvolver suas _______________________, não apenas em favor de si, 

mas também ________________________. Qual das alternativas completa corretamente os 

espaços da frase acima:  

A) Bem comum, dificuldades, dos outros. 

 B) Benefício próprio, capacidades intelectuais, dos animais. 

 C) Bem do povo, potencialidades, dos que são individualistas. 

 D) Bem pessoal, ideias, dos mais necessitados. 

 E) Bem comum, capacidades e habilidades, dos outros. 


