
 

Esta atividade deverá ser entregue na primeira aula de Ensino Religioso, assim que 
ocorrer o retorno para as aulas presenciais, quando terminar o período de suspensão 
da aulas, em virtude da Pandemia Covi-19. 

Você deve realizar as seguintes atividades: 

1) assistir o vídeo da Banda Judges, com a música de autoria da banda AINDA 
ACREDITO. 
A Banda Judges é formada por quatro magistrados do judiciário gaúcho, que fazem 
música nas horas livres e se apresentam aos finais de semana em pubs, feiras e 
eventos. Eu conheço pessoalmente o Juíz Dr. Emerson Silveira Mota, da Comarca de 
Tramandaí (guitarra solo) e a banda contem ainda o Juíz Dr. Clóvis Matana, da 
Comarca de Caxias do Sul (Contrabaixo); o Juíz Dr. Fernando Noschang, da Comarca 
de Canguçu (Bateria) e o Juíz Dr. Ruggiero Saciloto, da Comarca de Coronel Bicaco 
(Vocalista). 
A banda já se apresentou em diversos eventos do judiciário, mas a participação 
mais marcante foi a abertura de um show dos Titãs, em São Paulo 
 

2) reler a letra da música EU ACREDITO, reproduzida abaixo: 
 
Ainda acredito     Ainda acredito 
que a vida só pede amor e paz.   numa só nação, 
O resto é poeira.     em paz e união. 
Pretexto para quem é incapaz 
de ver que o bonito não tem   Ainda acredito, 
brilho fugaz.     que essa nova geração 
       seja uma ponte entre lados oposto. 
       União já sem fronteiras, 
Ainda acredito     uma só nação.  
no poder da união. 
Mais que um cometa, 
uma constelação. 
Um mar de estrela, 
rompendo a escuridão. 
Cantando numa só voz, 
o eu se transforma em nós 
e o coração liberta o grito. 
 

3) refletir sobre as questões abaixo e respondê-las, entregando pergunta e resposta 
em uma folha identificada com seu nome. 
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1) Um Juiz de Direito é visto como uma pessoa muito séria, sem meias palavras e 
focado no seu papel de magistrado. Os quatro juízes da banda falam da sua 
experiência com a música, onde um deles estuda música desde os 12 anos de idade; 
o outro pratica música desde a época do colegial, quando tinha uma banda com 
seus colegas de escola; o terceiro comenta que o contato com a música vem de 
berço, pois seus familiares todos têm algum contato com a música e o último 
comenta que um Juíz de Direito é uma pessoa normalmente séria no seu trabalho, 
mas tem os seus gostos e preferências e que pratica a música nas horas vagas, em 
conjunto com seu filho.  
Como vocês veem a relação de um profissional como um Juíz de Direito, com a 
música?  
 

2) Reflita sobre a estrofe abaixo:  
  
Ainda acredito 
que a vida só pede amor e paz.  
O resto é poeira.  
Pretexto para quem é incapaz 
de ver que o bonito não tem brilho fugaz.  
 
A frase “Ainda acredito que a vida só pede amor e paz” é real ou utópica? - Porque 
a letra diz que “o resto é poeira. Pretexto para quem é incapaz de ver que o bonito 
não tem brilho fugaz.”?  
  

3) Quando a letra diz “Ainda acredito no poder da união”, a que união você entende 
que a letra se refere?   
 

4) Comente como você entende a relação da frase “Ainda acredito no poder da 
união” com o restante do verso.  

 

5) Na sua opinião, é possível acreditar em uma nação sem divisões, sem opostos, com 
todas as pessoas em paz e união?  

 

6) Quando a letra fala em “nova geração”, poderíamos dizer que se refere à geração 
de vocês, adolescentes e jovens. Você se percebe como uma geração que pode unir 
os opostos que tanto vemos hoje? Como? 


