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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE ENSINO RELIGIOSO – 6° ANO
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orientações: Olá querido aluno! Faça a leitura do texto e em seguida, responda as perguntas. A primeira
folha de conteúdo colar no caderno. Após responder, enviar fotos ou entregar na escola apenas a folha
das atividades.
Contatos:

(49) 991651368/ Prof.ª Sinara G. Machado - 6° II

(49) 999663877/ Prof.ª Vanessa M. Cadore - 6° I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texto
Quem doa com amor recebe mais amor
Antônio, jovem do interior, viera para a cidade terminar o segundo grau.
Ficou em uma pensão de estudantes. Um comerciante lhe deu mercadorias
para vender. Certo dia, já havia passado a hora de almoço. Vendera pouco.
Ele já vinha se alimentando mal. Com poucas moedas, a fome apertava. O
sol lhe dava até vertigem.
Tocou a campainha na primeira casa que viu. Uma senhora ainda jovem
abriu-lhe a porta. Ele, todo embaraçado, em vez de pedir comida pediu um
copo d’água. Ela reparou na palidez do rapaz. Parecia faminto. Pediu que
aguardasse um pouco. Voltou com um copo grande de leite morno.
Os olhos de Antônio brilharam agradecidos. Foi bebendo devagar o leite...
Quando terminou perguntou: “Quanto devo?” “Não me deve nada”,
respondeu ela com sorriso simpático. “Minha mãe me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma
oferta caridosa”.
Ele: “Eu lhe agradeço de coração. Deus a proteja.”
Ela: “Deus o abençoe também, filho.”
Antônio continuou seu trabalho, que até rendeu bastante. Estava bem mais forte com sua fé em Deus
e nas pessoas. Aquele fato e aquela senhora lhe deram novo ânimo. Continuou seus estudos.
Terminou-os e foi para Belo Horizonte para a universidade. Os anos se passaram e Antônio conseguiu
formar-se. Depois de visitar sua família decidiu ficar mesmo em Belo Horizonte, porque aí já fizera
vários estágios. Anos depois, a senhora que ajudara o estudante em sua necessidade ficou
gravemente doente. Os médicos esgotaram suas possibilidades. Aconselharam que a transferissem
para Belo Horizonte. Com muito sacrifício conseguiram levá-la.
O médico especialista estava no exterior. Chegando ao hospital foi chamado para ver a enferma.
Lendo a ficha deu com o nome da cidade onde cursara o segundo grau. Ficou curioso. Estranha luz
encheu seus olhos. Dirigiu-se ao quarto da paciente. Dr. Antônio reconheceu-a imediatamente. Deu-se
a conhecer relembrando o fato de anos atrás quando ela lhe dera um copo de leite. A senhora, embora
muito enfraquecida, reconheceu no médico o jovem franzino de anos atrás. E sorriu. Dr. Antônio fez
tudo para salvar aquela vida, para ele, preciosa. Ela superou o estado crítico. Dr. Antônio pediu à
administração do hospital a fatura total dos gastos da senhora.
Depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la. Sua
situação financeira atual era precária. Sabia que levaria o resto de sua vida para pagar todos os
gastos. Ao ver a fatura leu comovida o seguinte: “Pago totalmente faz muitos anos, com um copo de
leite”. Dr. Antônio.
Lágrimas de alegria correram de seus olhos. Seu coração comovido rezou assim: “Graças, Deus,
porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos”.
Ao se despedir do Dr. Antônio, abraçando-o feliz, repetiu o que há tantos anos dissera: “Deus o
abençoe, meu filho.”
Autor Desconhecido
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Obs. Responda com atenção, pois essa atividade é avaliativa! Após responder, enviar por fotos
ou entregar na escola quando forem retirar as próximas.
ATIVIDADES
1) Deus nos ama e quer que sejamos felizes. O que você pode fazer para que seus pais, amigos,
irmãos e parentes vivam felizes?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Como se chamava o jovem que viera do interior? _____________________________
3) Ao se despedir do Dr. Antônio, abraçando-o feliz, repetiu o que há tantos anos dissera:
a) ( ) Deus o abençoe, meu filho.
b) ( ) Graças, Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos
c) ( ) Eu lhe agradeço de coração. Deus a proteja.
4) Faça um X na alternativa correta de acordo com o texto. Tocou a campainha na primeira casa que
viu. Uma senhora ainda jovem abriu-lhe a porta. Ele, todo embaraçado, em vez de pedir comida
pediu um copo d’água. Ela reparou na palidez do rapaz. Parecia faminto. Pediu que aguardasse
um pouco. Voltou com um copo de:
a) ( ) água
c) ( ) café
b) ( ) refrigerante
d) ( ) leite
5) Os anos se passaram e Antônio conseguiu formar-se e virou:
a) ( ) enfermeiro
c) (
b) ( ) médico
d) (

) professor
) comerciante

6) Faça um comentário sobre o trecho do texto: “Minha mãe me ensinou a nunca aceitar pagamento
por uma oferta caridosa”.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7) Resolva o que é solicitado:
a) Encontre no caça-palavras algumas palavras presentes no texto;
ABENÇOE
AMOR
ANTÔNIO
DOAÇÃO
DOENTE
ESTUDO
FELIZ
LEITE
MÉDICO
SENHORA

b) Escolha uma das palavras presente no caça-palavras e a descreva-a;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Elabore uma ilustração que represente a palavra escolhida na letra b.

