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

NOME: ______________________________________________________________Nº ____     8º ano: ___ 

 PROFESSORA: ____________________________________ 

 

Lista de Exercício - Ensino Religioso 

TEMA: SENTIU COMPAIXÃO – A COMPAIXÃO DE JESUS 

   “O coração do samaritano estava sintonizado com o coração do próprio Deus. Com efeito, a ‘compaixão’ é uma 

característica essencial da misericórdia de Deus. Deus tem compaixão de nós. O que isso significa? Padece ao 

nosso lado, sente os nossos sofrimentos. Compaixão quer dizer ‘padecer com’. O verbo indica que as vísceras se 

movem e estremecem à vista do mal do homem. Nos gestos e ações do bom samaritano, reconhecemos o agir 

misericordioso de Deus em toda a história da salvação” (Papa Francisco apud CF2020, Texto-Base, p.46-47) 

1) Como você se sente diante da compaixão de Deus ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

2) Quero oferecer aos meus irmãos e irmãs a mesma compaixão e cuidado que o Senhor tem comigo ? 

     ________________________________________________________________________________________  

3) De que maneira? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 Santa Dulce dos Pobres – vamos conhecer um pouco da vida de alguém que mudou muitas 

outras vidas e a quem podemos chamar de “boa samaritana”. 

4) PESQUISA: VIDA DE IRMÃ DULCE – UMA PEQUENA BIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) O que a vida De Santa Dulce dos Pobres desperta em nós ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6) Se Deus viesse à nossa porta como seria recebido?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

 Leia o belo poema de Cora Coralina: 

 

“Não sei” 

Não sei se a vida é curta / ou longa demais para nós,/ mas, sei que nada do que vivemos tem sentido, / se não 

tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser:/ o colo que acolhe,/ o braço que envolve, / a palavra que conforta, / o silêncio que 

respeita, / a alegria que contagia,/ a lágrima que corre, / o olhar que acaricia, / o desejo que sacia, / o amor 

que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, / é o que dá sentido à vida./ É o que faz com que ela não seja nem curta, 

nem longa demais,/ mas que seja intensa, verdadeira,/ pura enquanto ela  durar ... 

 

7) “Aquele que bate à nossa porta, em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um 

outro Cristo que nos procura. ” (Santa Dulce dos Pobres). Que relação tem essa frase com o poema de 

Cora Coralina?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

8) Segundo o poema de Cora Coralina, o que dá sentido à vida? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

9) Escreva pelo menos três exemplos que faz com que a vida não seja nem curta, nem longa demais, mas que 

seja intensa, verdadeira, pura enquanto ela durar. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 EVANGELHO – Mt 14,13-21 – Ler na Bíblia de forma bem  pausada. 

10) “Vocês é que têm de lhes dar de comer”. Como essa ordem de Jesus chega a nossos corações? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

     

 “Senhor, que sejamos capazes de ver, sentir compaixão e cuidar do nosso próximo.” 


