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As atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha A4. (Lembre-se de colocar 

identificação, data e título da atividade). 

01) Leia o texto e faça a atividade proposta. 

Coronavírus: líderes religiosos falam sobre como buscar paz e conforto em momentos de 
ansiedade 
 
Padre Marcelo Rossi, sacerdote católico, aconselha: "O que fazer? Entrar em pânico? Não. 

Agora é um momento de união, de solidariedade e de família. De pensar no outro, pensar no 

idoso e orar.” 

O pastor protestante Henrique Vieira falou sobre os momentos em que "o coração fica 

apertado, com medo, com um certo desespero", mas recomendou: "Calma, nós estamos juntos, 

com a força da comunhão e na solidariedade - aquela capacidade de sentir a dor do próximo", ele 

definiu. Ele diz que a família humana "está sofrendo, mas também está se reinventando e 

vencendo. Não vamos ceder ao desespero, vamos ter disciplina individual e coletiva", ele 

recomenda. 

"Orixá, antes de tudo, é saúde", disse o babalorixá do terreiro de candomblé Ilê Omijuarô. "É 

momento de a gente exercitar nossa solidariedade e cuidado com o outro. Se previnam e se 

cuidem", ele recomendou. 

A monja budista, da comunidade Zen do Brasil, falou da importância do altruísmo e de querer 

o bem de todos os seres. Ela ainda deu conselhos para familiares que vão ficar juntos em casa, 

para que convivam bem. "Não comece a ver os defeitos dos outros... Pelo contrario, aprecie a sua 

companhia. Comece a ver as qualidades das pessoas que estão com você" ela diz. 

O rabino Ruben Sternschein, do Centro Israelita Paulista vê esse momento como uma forma 

de resgatarmos o comprometimento com a vida. "Acima de todas as diferenças, somos uma 

grande humanidade. Todos dependemos de todos", ele diz. "Todos podemos também cuidar, ser 

cuidados e salvar". 

O sheikh Rodrigo Rodrigues, do Centro Islâmico do Paraná, diz: "Se cada um confiar em Alá, 

ficar com a família, fazer sua parte, isso vai passar", ele diz. Rodrigo terminou com um provérbio 

árabe sobre a importância de ter cuidado e prudência: "Confie em Deus, mas amarre seu 

camelo". 

 

A) O mundo esta vivenciando um momento muito difícil, causado pela Pandemia do Coronavírus. 

Sabemos que nesse momento precisamos de sabedoria, fé e esperança, mas também de 

atitudes como bondade e humildade com o próximo. Crie uma frase e elabore um pequeno cartaz 

de apoio às pessoas que sofrem nesse momento.  

 

 

 Abraços! 

Monara Candeias. 


