
Escola Básica 2- 3 Pedro Eanes Lobato 

Educação Moral e Religiosa Católica 

Nome: ______________________________________________________Nº: _____ Turma: _____ Ano:  _____  

1- Lê o seguinte texto. 

38«Ouvistes o que foi dito: Olho por olho e dente por dente. 39Eu, porém, digo-

vos: Não oponhais resistência ao mau. Mas, se alguém te bater na face direita, 

oferece-lhe também a outra. 40Se alguém quiser litigar contigo para te tirar a 

túnica, dá-lhe também a capa. 41E se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 

uma milha, caminha com ele duas. 42Dá a quem te pede e não voltes as costas a 

quem te pedir emprestado.»  

43«Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44Eu, 

porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do 

vosso Pai que está no Céu, pois Ele faz com que o Sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os 

justos e os pecadores. 46Porque, se amais os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem já isso os 

cobradores de impostos? 47E, se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também 

os pagãos?   

48Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste.»  

Para responder às perguntas colocadas podes recorrer ao livro de EMRC do 7.º ano, página 146 e seguintes. 

2- Escolhe o conjunto de respostas corretas.  

De acordo com a mensagem de Jesus, devemos amar os inimigos porque: 

a) O ódio deixa cicatrizes de infelicidade naqueles que o alimentam.  

b) O amor aumenta a fraqueza humana perante os outros.  

c) O ódio torna-nos capazes de fazer face às dificuldades da vida.  

d) O amor é a única força capaz de transformar o inimigo num amigo.  

e) Só quem ama pode conhecer e experimentar a beleza de Deus.  

f) Também Deus é bom para com todos, sejam bons ou maus. 

 

 a),b),d),e)   a),c),d),e)   a),d),e), f)  a),c),e), f) 

 

3- Assinala a alínea correta.   

 3.1- A frase “Se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra”, significa que Jesus quer 

que os seus discípulos: 

 a) Não usem o seu direito a defender-se quando são agredidos  

 b) Deixem que o agressor que lhes bateu numa face o faça na outra também, sendo que este princípio 

só é válido para a agressão na face  

 c) Permitam que o agressor lhes bata mais depois de terem sido por eles agredidos, qualquer que seja a 

agressão  

 d) Usem métodos não violentos para resolver os conflitos 



 

3.2- A frase “tenham amor aos vossos inimigos” significa que os discípulos de Jesus:  

   a) Se comportem para com os inimigos com 

espírito de fraternidade  

  b) Sintam afeição por aqueles que lhes fazem mal  

 c) Se comportem para com os seus inimigos como 

estes se comportaram para com eles  

  d) Sejam bons para com os inimigos, apesar de 

sentirem ódio no coração 

 

3.3- A frase “sejam perfeitos como o vosso Pai celestial 

é perfeito” significa que os discípulos de Jesus:  

  a) Devem considerar-se iguais a Deus  

  b) Devem procurar a perfeição de Deus como ideal de vida  

 c) Devem ser justos para com os bons e severos para com os maus  

  d) Devem procurar a verdade de Deus no comportamento dos maus. 

 

4- Faz corresponder as frases da coluna A com as da coluna B  

A proposta de Jesus ultrapassa a lei de talião (aplicação de pena idêntica àquela cometida), acrescentando 

à justiça a beleza do amor. 

 

A   B 

Se alguém te bater na face direita A 1 ama-o 

Se alguém te tirar a camisa B 2 apresenta a outra 

Se alguém te pedir qualquer coisa C 3 dá-lhe o casaco 

Se alguém te pedir emprestado D 4 reza por ele 

Se alguém for teu inimigo E 5 dá-lha 

Se alguém te perseguir F 6 não lhe voltes as costas 

A ___   B ___   C ___    

 D ___   E ___   F ___ 

 

O trabalho deverá ser enviado até ao dia 26 de março para o email seguinte: 

arturbarros.alunos@gmail.com, indicando no email o ano, a turma, o número e o primeiro e o último 

nome.  

Bom trabalho! 

mailto:arturbarros.alunos@gmail.com

