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PROFESSORA VANESSA
ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
1. A Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo em que vemos o que está bom e o que precisa ser
melhorado em nossa vida. Responda.
a) Quais atitudes você precisa melhorar nesse tempo de Quaresma?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) A Quaresma é um período de quarenta dias que antecede qual festa cristã?
__________________________________________________________________________________
2. Pinte a ilustração e escreva como você pode colocar em prática na Quaresma

a) a caridade: ________________________________________________________________________
b) a oração: _________________________________________________________________________
c) o jejum: __________________________________________________________________________

3. Nesse período da Quaresma também é apresentada a Campanha da Fraternidade. Escreva o tema e o lema
da Campanha da Fraternidade 2020.
Tema => ___________________________________________________________________________
Lema => ___________________________________________________________________________

4. Fraternidade é comportamento de quem valoriza o outro como irmão. O lema da Campanha da Fraternidade
2020 é inspirado na Parábola do Bom Samaritano. Leia.
Na Parábola do Bom Samaritano Jesus nos diz que precisamos ter caridade e misericórdia com
todos e principalmente para com aqueles que sofrem. Precisamos ser pessoas que se importam com os
irmãos, consolando, orientando, fazendo companhia. É na prática que Jesus quer que amemos, que
curemos as feridas como fez o Bom Samaritano. Jesus está na pessoa do irmão necessitado.

a) Você já realizou alguma ação positiva semelhante a do Bom Samaritano? Escreva que atitude foi essa
e como você se sentiu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b) Por que Santa Dulce dos Pobres é lembrada na Campanha da Fraternidade 2020?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. É hora de falarmos com Deus! Reúna a sua família e façam juntos a oração da Campanha da Fraternidade
2020.

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.

