
COLÉGIO SANTO ANTÔNIO - Duque de Caxias, ______/_____/_____ 

NOME: ______________________________________________________ Nº ____     9º ano: ___ 

PROFESSORA: ____________________________________ 

                              Lista de Exercício 2 - ENSINO RELIGIOSO 

1. Leia o texto a seguir sobre a Campanha da Fraternidade 2020. 

 

A Campanha da Fraternidade é um modo privilegiado pelo qual a Igreja no Brasil vivencia a Quaresma. Neste 

ano, somos convidados a olhar, de modo mais atento e detalhado, para a vida. 

A CF 2020 proclama que a vida é dom e compromisso! Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. 

A vida é essencialmente samaritana. 

Por meio do tema: Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso e do lema: "Viu, sentiu compaixão e 

cuidou dele" (Lc 10, 33-34), somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida em 

suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.  

A cada ano, um tema é destacado, assim a Campanha da Fraternidade já refletiu sobre realidades muito 

próximas dos brasileiros: família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência, entre outros 

temas.  

O objetivo principal da campanha é despertar o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações 

na família, na comunidade e na sociedade, inspirado no trabalho de caridade feito por irmã Dulce, primeira santa 

brasileira a ser canonizada, que dedicou a vida servindo aos pobres e mais necessitados. Exemplo de caridade, 

serve como norte para as ações deste ano.  

A campanha também traz objetivos específicos e permanentes, sendo estes: despertar do espírito comunitário 

e cristão no povo de Deus na busca do bem comum; educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do 

amor do Evangelho, e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização e 

na promoção humana, em busca de uma sociedade justa e solidária. 

 2. Responda. 

a) O lema da Campanha da Fraternidade faz referência a Parábola do Bom Samaritano. Leia na Bíblia, o 

Evangelho de Lucas 10, 25-37 e escreva a mensagem principal dela. 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

b) Em algum momento da sua vida você já agiu como o Bom Samaritano? Como foi? Como você se sentiu?  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

c) Quem são os “Bons Samaritanos” que você destacaria em nossos dias? Por quê? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  



d) Quando a nossa sociedade deixa perder o sentido mais profundo da vida? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

2. De acordo com a Parábola do Bom Samaritano, leia as informações e escreva quem são os personagens. 

 

a) Poderia ter ficado feliz com o sofrimento do homem, porque os judeus eram inimigos do seu povo. Mas 

não o viu como um inimigo ou um problema. Ele viu um homem como ele, que precisava de ajuda. Ele 

não ficou indiferente. ________________________________________  

 

b) Eram pessoas que conheciam bem a Lei de Deus. Eles trabalhavam no templo e tinham grande 

responsabilidade religiosa. Mas todo seu conhecimento e todos os rituais não valiam de nada. Suas 

ações mostraram que a Lei de Deus não estava em seus 

corações. ________________________________________  

 

3. Certa vez, Santa Dulce dos Pobres disse: “A oração é como o ar para a nossa alma. Sem ar não podemos 

viver. Sem a oração ficamos fracos espiritualmente”. Escreva uma oração, com suas palavras, 

considerando o exemplo de Santa Dulce dos Pobres e do Bom Samaritano. 

 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Amém! 

Paz e Bem! 


