COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
NOME:_____________________________________________________

5º ANO:____

PROFESSORA VANESSA
ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. A Quaresma é um tempo especial de aproximação com Deus e com o próximo. Reflita e escreva como
vivemos o amor de Jesus de maneira prática
a) na família: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) no colégio: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) com os amigos: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Por que Santa Dulce dos Pobres aparece no cartaz da Campanha da Fraternidade 2020?

Tema: Fraternidade e vida: dom e compromisso.
Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. (Lucas 10, 33-34)

Antes de responder a pergunta acima, vamos conhecer um pouco da história da Santa brasileira:
Irmã Dulce, foi o anjo bom da Bahia que ajudou tantas crianças abandonadas, idosos e doentes pobres a
terem uma vida com mais dignidade. Irmã Dulce foi o abraço acolhedor de Jesus no meio dos pobres. Ela
nasceu na Bahia e já começou sua missão de acolhimento aos mais necessitados aos 13 anos de idade.
3. Responda.
a) Qual a relação da história de Santa Dulce com o tema e o lema da Campanha da Fraternidade 2020?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b) Quais exemplos que Santa Dulce dos Pobres deixou para colocarmos em prática?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c) Quando, onde e como você já colocou os exemplos ensinados por Santa Dulce dos Pobres em prática?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Pinte os balões que têm palavras positivas.

4. Escreva uma oração pedindo amparo e proteção aos mais necessitados, utilizando algumas palavras dos
balões que você pintou.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Amém!
Querida criança, aproveite esses dias em casa para intensificar os seus momentos de oração! Convide
sua família para viver esse tempo mais pertinho de Jesus! Com muita fé, esperança e fazendo a nossa parte
com responsabilidade, venceremos! E lembre-se: o cuidado com o próximo também é uma oração! Paz e
bem!
Com carinho, Professora Vanessa.

