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 Nome: __________________________________________________________________   

  
 
Atenção – Esta atividade será feita com a professora na aula de Ensino Religioso. 

 
 

Atividade de Ensino Religioso 
 

Levando vantagem 
 

      Um dia desses, fui a um restaurante com duas amigas. Gosto desses passeios leves em 
que se pode comer bem e conversar calmamente, aproveitando as boas companhias. 
       Escolhemos um restaurante muito bom e que, por isso mesmo, sempre estava lotado. 
Chegamos cedo. Apesar disso, vimos que não havia mesa disponível. 
       Perguntei ao garçom se teríamos de esperar muito. Ele prontamente respondeu, 
mostrando uma mesa que estava sendo arrumada e pediu que aguardássemos um pouco. 
Logo em seguida, chegou um homem com uma criança e fez a mesma pergunta ao garçom. 
Ele respondeu que teria de esperar mais ou menos uns 20 minutos. O homem não disse 
nada e, quando o garçom foi para o fundo do restaurante, puxou a criança e imediatamente 
se sentaram à mesa.  
        Uma das minhas amigas ficou indignada. Eu pedi calma, era melhor esperar o garçom 
voltar. Ele voltou logo, falamos com ele que imediatamente avisou ao senhor que aquela 
mesa não era a dele e que havia outras pessoas aguardando. E relembrou o cliente de que 
o avisara dos 20 minutos. 
        O homem ficou irritado com o garçom. Disse que só sentou porque um outro garçom o 
havia conduzido àquela mesa e que não sairia em hipótese alguma. O garçom, calmamente 
e com autoridade, fez com que ele se levantasse. O homem, indignado, chamou o menino: 
          — Venha, filho! Este restaurante não presta mesmo. Vamos embora! 
        Eu fiquei pasmo. A criança era filha daquele homem. Ele fez tudo o que um pai não 
deve fazer. Tentou levar vantagem. Não deu certo. Ficou irritado com isso e saiu mentindo e 
agredindo o garçom. 
        Conversamos sobre o ocorrido durante o jantar. Como é triste as pessoas se sentirem 
no direito de enganar as outras. E dando mau exemplo ao filho! Marina, uma das minhas 
amigas, lembrou um ditado antigo que aprendeu com sua avó: as palavram comovem, os 
exemplos arrastam. 
        Terminamos o jantar e fomos cada um para sua casa. Antes de dormir, ainda relembrei 
a cena. O homem mentiroso e agressivo, e a criança sem reação alguma. Lembrei-me do 
meu pai que, em sua simplicidade, me ensinou a ser verdadeiro e honesto, a respeitar para 
ser respeitado.  

Gabriel Chalita 
 
 

 



 
1) – Comente a frase usada pela avó da Marina: “As palavras comovem, os exemplos 
arrastam”. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

2) – Os amigos fizeram bem em aguardar o garçom ou deveria ter tirado o homem e o 

menino da mesa? Por quê?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
3) – Escreva uma mensagem a esse pai, explicando por que, em sua opinião, ele deveria 
modificar seu comportamento. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

4) – Observe as imagens e avalie as atitudes retratadas.  

 

 
                 Certo.                 Errado. 
 
   
Por quê?  
 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________       
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_________________________________
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Por quê?  
 
_________________________________________
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