
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo,____/_____/_____. 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

 

REVISÃO 
ARTE E ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 

 

 Nesta Campanha da Fraternidade a Igreja nos convida a ter compromisso com a 

vida, cuidando uns dos outros e também se comprometendo com a criação. Estamos nos 

tornando insensíveis, já não queremos saber se o nosso irmão está precisando de ajuda, e 

isso precisa mudar! 

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. O meu próximo não é somente a nossa 

família e vizinhos, mas sim todas as pessoas. Devemos amar e respeitar nosso próximo, pois 

Jesus nos ensina que o amor aproxima as pessoas. 

 Sejamos como a Santa Irmã Dulce, que foi uma samaritana que cuidou e zelou dos 

menos favorecidos, tendo compaixão e amando em forma de ação. 

 

1) Sabemos que a vida é um dom precioso para todos nós. De acordo com o que 

estudamos leia as questões e responda-as.  

a) O texto fala sobre o amor ao próximo. Para você, quem é o seu próximo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Qual a sua atitude quando alguém cai ou se fere em público?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) No texto é citado o lema da Campanha da Fraternidade de 2020, volte ao texto 

e sublinhe-o de azul. 

 

Irmã Dulce: é um filme que retrata uma religiosa que dedicou grande parte de vida 

aos necessitados. 

Conhecida como “o anjo bom da Bahia”, Irmã Dulce dedicou grande parte da vida 

a ajudar os necessitados. Desde os 13 anos de idade, a jovem Maria Rita (nome de 

batismo) atendia doentes no portão de casa, no bairro de Nazaré. Em 1933, aos 19 anos, 

ela ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe 

de Deus, na qual faria verdadeiras amigas e travaria duros embates para poder conciliar 

as regras da Igreja com a sua entrega sem limites ao próximo 

 

2) Agora, conte qual a parte do filme chamou mais a sua atenção. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



3) Em todo grupo social existem rituais, ou seja, são cerimonias que são praticadas em sua 

religião. Complete a tabela com os ritos tradicionais das respectivas religiões a seguir.  

 

4) Circule os desenhos que representam ritos religiosos e depois descreva o significado 

destes ritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Vitor Meirelles é um grande artista conhecido por representar a Primeira missa no Brasil, 

em 1860. Faça a releitura do quadro. 

 

 
 

 

6) “A quaresma é um tempo em que a Igreja se recolhe para se purificar e preparar a 

grande festa que é a Páscoa”. Neste período da quaresma Jesus nos ensina a vencer 

todas as dificuldades e tentações. Escreva duas atitudes que devemos ter ao longo desses 

40 dias.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

IGREJA CATÓLICA  

UMBANDA  

IGREJA EVANGÉLICA  

GRUPOS INDÍGENAS  


