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

NOME: ___________________________________________________________Nº ____     7º ano: ___ 

 PROFESSORA: ____________________________________ 

 

Lista de Exercício - Ensino Religioso 

TEMA: A ALEGRIA DE CUIDAR 

   Quaresma é tempo forte de reflexão, escuta e de sairmos de nós mesmos ao encontro do nosso “próximo”. A 

Igreja nos recorda que esse caminho da vida nova em Cristo e com Cristo pede jejum, oração e esmola.(CF / 

2020, Texto-base, p.16) 

1) PESQUISA: 

 

a) JEJUM- 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

b) ORAÇÃO –  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

c) ESMOLA - 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

2) A CAMPANHA DA FRATERNIDADE FAZ PARTE DO ITINERÁRIO QURESMAL. NESTE ANO, DE 

2020, QUAL O TEMA E O LEMA DA CF/2020? 
 

TEMA __________________________________________________________________________ 

 

LEMA __________________________________________________________________________  

 

3) No Hino da CF/2020, o refrão nos apresenta a atitude do “bom samaritano”. O que aprendemos com esta 

Parábola Lc 10,25-37? (Consultar o caderno) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

4) Ainda sobre o Hino da CF/2020, escreva abaixo a estrofe que nos mostra a atual situação que estamos 

vivendo: ganância, vírus, intolerância, etc. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

5) “Pelo olhar, podemos expressar verdades e mentiras, amor e ódio, alegria e tristeza. Muitas vezes nosso 

olhar pode se tornar maldoso, viciado e cansado. (...) É preciso exercitar a mesma perspectiva do olhar 

virtuoso que Cristo nos ensina” (CF2020, Texto-Base, p.22) 
 

Risque abaixo palavras que representam os olhares do mundo e envolva as palavras que representam o 

olhar Cristo, ou seja da fé: 
 

INDIVIDUALISMO                    AMOR                    COMPAIXÃO                    CUIDADO 

 

PARTILHA               SUICÍDIO                    AGRESSÕES                    ABORTO 

 

PACIÊNCIA                  TRÁFICO               DESEMPREGO              CONFLITOS        PERDÃO 



6) “Devemos ter claro que assumir o olhar solidário capaz de cuidar, como modo de ser no mundo, nos permite 

ir além do egoísmo e da indiferença” (CF/2020, Texto-Base, p.43) Como podemos dizer sim à vida? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7) Como agir frente às agressões à natureza? Que cuidados devemos ter com a casa comum? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

8) Como buscar o equilíbrio na frente das “redes sociais e meios de comunicação”? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 EVANGELHO – Mc 10,46-52 – Ler na Bíblia com a família de forma bem pausada. 

 

9) Quais são as cegueiras que nos impedem de ver o sofrimento dos irmãos e das irmãs? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10)  Temos pedido a Jesus que abra nossos olhos como fez com o cego Bartimeu? Como? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 “Jesus não abre apenas os olhos do cego, mas também o coração. E o cego curado reconhece Jesus como 

o Messias”. Diante das trevas, muitas vezes parecemos cegos e nos deixamos envolver pela sedução que 

elas oferecem. Nosso olhar precisa sempre lembrar do samaritano, que vê, sente compaixão e cuida. Jesus 

está sempre pronto a nos livrar das cegueiras, portanto, peçamos a graça do olhar da fé. 

 Recorte e cole figuras que são para nós exemplos do olhar de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Senhor, que nosso olhar seja capaz de ver e sentir compaixão! Conceda-nos a graça de enxergar com os 

olhos da fé!” 

 



11) PESQUISA: 

d) JEJUM-  Jejuar é abster-se de um pouco de comida ou bebida, é estabelecer o correto relacionamento 

do homem com a natureza criada. A atitude de liberdade e respeito diante do alimento torna-se símbolo 

de sua liberdade e respeito para com tudo quanto o envolve e o possa escravizar: bens materiais, 

qualidades, opiniões, ideias, pessoas, apegos e assim por diante. Jejuar significa fazer espaço em si. 

 

e) ORAÇÃO –  é a expressão máxima de nossa fé. Não podemos pensar nela como algo que parte somente 

de nós, pois, quando o homem se põe em oração, a iniciativa é de Deus que atingiu, com a Sua graça, o 

coração desse homem. Toda a nossa vida deveria ser uma oração, ou seja, uma comunicação com o 

divino em nós. 

 

f) ESMOLA - O que significa esmola? Dar esmola significa dar de graça, dar sem interesse de receber de 

volta, sem egoísmo, sem pedir recompensa, mas em atitude de compaixão. Nisso, o homem imita o 

próprio Deus, no mistério da criação, e imita a Jesus Cristo, no mistério da redenção. 

 

 

12) A CAMPANHA DA FRATERNIDADE FAZ PARTE DO ITINERÁRIO QUARESMAL. NESTE 

ANO, DE 2020, QUAL O TEMA E O LEMA DA CF/2020 ? 

 

TEMA  “Fraternidade e vida: dom e compromisso” 

LEMA    “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34) 
 

13) No Hino da CF/2020, o refrão nos apresenta a atitude do “bom samaritano”. O que aprendemos 

com esta Parábola Lc 10,25-37 ? (Consultar o caderno) (PESSOAL) 

 

14) Ainda sobre o Hino da CF/2020, escreva abaixo a estrofe que nos mostra a atual situação que 

estamos vivendo: ganância, vírus, intolerância, etc. ( A ÚLTIMA ESTROFE) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

15) “Pelo olhar, podemos expressar verdades e mentiras, amor e ódio, alegria e tristeza. Muitas vezes nosso 

olhar pode se tornar maldoso, viciado e cansado. (...) É preciso exercitar a mesma perspectiva do olhar 

virtuoso que Cristo nos ensina” ( CF2020, Texto-Base, p.22) 

Risque abaixo palavras que representam os olhares do mundo e envolva as palavras que 

representam o olhar Cristo, ou seja da fé:Riscadas – individualismo, suicídio, agressões, aborto, 

tráfico, desemprego, conflitos. 

Envolvidas – amor, compaixão, cuidado, paciência, partilha,. Perdão. 

INDIVIDUALISMO                    AMOR                    COMPAIXÃO                    CUIDADO 

 

PARTILHA               SUICÍDIO                    AGRESSÕES                    ABORTO 

 

PACIÊNCIA                  TRÁFICO               DESEMPREGO              CONFLITOS        PERDÃO 

 

 

16) “Devemos ter claro que assumir o olhar solidário capaz de cuidar, como modo de ser no mundo, nos 

permite ir além do egoísmo e da indiferença” (CF/2020, Texto-Base, p.43)  Como podemos dizer sim à 

vida? (PESSOAL) 

 

17) Como agir frente às agressões à natureza ? Que cuidados devemos ter com a casa 

comum?(PESSOAL 

 

18) Como buscar o equilíbrio na frente das “redes sociais e meios de comunicação” ? (PESSOAL) 

 

 EVANGELHO – Mc 10,46-52 – Ler na Bíblia com a família de forma bem pausada. 

19) Quais são as cegueiras que nos impedem de ver o sofrimento dos irmãos e das irmãs ?(PESSOAL) 

 

20)  Temos pedido a Jesus que abra nossos olhos como fez com o cego Bartimeu ? Como ?(PESSOAL) 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/por-que-jejuar/
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/como-o-cristao-deve-dar-esmola/

