
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 27/04/2020 

PROFESSORA: TIELE      TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

 AMAR É CRESCER E SERVIR 

 

  Na Bíblia encontramos uma passagem relatando que Jesus “crescia em sabedoria, 

estatura e graça diante de Deus e dos homens” (Lucas 2,52). Ou seja, Ele foi um menino 

exemplar em suas atitudes. Se Jesus foi assim, por que nós não podemos ser iguais? Podemos 

e devemos! E, depois de crescidos, veremos que nos fez muito bem obedecer aos nossos 

pais, fazer aquela lição que parecia chata e evitar as brigas. 

    Deus chamou todas as pessoas para o serviço em sua obra. No entanto, a nossa falta 

de conhecimento e limitação pessoal faz com que nos sintamos incapazes de nos 

envolvermos na obra de Deus. Devemos saber que crescer é amar e servir a todos sem 

distinção! 

 

1) Existem atitudes que nos fazem crescer diante de Deus. Dê exemplos dessas atitudes, 

escrevendo-as a seguir. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2) Leia com atenção: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Baseado na parábola, responda: 

 

a) Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/808607308069650559/&psig=AOvVaw0yCr2avvZYwjlOJPqafBsl&ust=1587656567222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCXqeGv_OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pmvc.ba.gov.br/fique-em-casa-o-isolamento-previne-a-aglomeracao-pode-matar/&psig=AOvVaw3VWPGXZnlmbBH1RyghXwls&ust=1585185837069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjr-s67tOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

b) E, você, o que faz para obedecer, seus pais, professores ou responsáveis? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) Leia o versículo: 

 

“ Se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos” 

 

→ Que mandamentos são esses? Pense e escreva alguns nas linhas abaixo. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

→ Pensando nesses mandamentos e nesse momento difícil que estamos passando, que 

atitudes vocês acham que devemos ter para construir um mundo melhor e sairmos mais fortes 

desse momento? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Faça um pequeno mural em seu caderno com uma representação por meio de um 

desenho, pintura ou colagem. Crie também uma frase ou um pequeno texto bem criativo, 

estimulando as pessoas a praticarem o bem. 

 

Atividade de Arte 

→ Caso você não possa acessar o link para realizar a atividade com textura, seguem as 

instruções: 

https://youtu.be/osQQIX0YM 

Colagem com uso de textura gráfica: 

Vamos utilizar recortes de revistas, pode ser uma imagem de homem ou mulher, ou mesmo 

dos dois. Você precisa recortar a parte do cabelo e compor um outro cabelo, diferente, com 

vários tipos de texturas. 

Exemplo: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DosOQlQx0Ym0&psig=AOvVaw0r9511IRTDyG7iydr0C_Y1&ust=1587659786793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC_t-i7_OgCFQAAAAAdAAAAABAD

