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REVISÃO 
ENSINO RELIGIOSO 

 

O PODER DA ORAÇÃO 

 

Dentre as orações mais populares do mundo está o PAI NOSSO, recitado por todos 

os cristãos do mundo. 

 

1) O texto nos fala da oração do PAI NOSSO, a oração que o Senhor Jesus ensinou. Você 

a conhece? Então complete-a. 

 

Pai ________________ que estás no ______________, 

santificado seja o Vosso ________________, 

venha a _______________ o Vosso reino, 

seja feita a Vossa __________________, assim  

na ________________ como no ____________. 

O pão nosso de cada _____________ nos dai _______________, 

perdoai-nos as nossas __________________, assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ____________________, 

não nos deixeis cair em tentação, mas 

________________________ do mal. Amém. 

 

 

 

 
 

2) Descubra e escreva aqui o lema e o tema da Campanha da Fraternidade deste ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Complete o versículo que está em João 6,35. 

 

“Eu sou o pão da vida... ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

A Quaresma nos prepara para a Páscoa, a 

celebração da Quaresma nos prepara para enfrentarmos o 

que vem pela frente. 

Você já ouviu falar em Campanha da Fraternidade? 

LEMA: ________________________________________________ 

TEMA: ________________________________________________ 



4) Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. 

 

tradição – morte – Cristo – celebra 

 

A Semana Santa é uma ___________________ religiosa cristã que ________________ a 

Paixão, a ___________________ e a ressurreição de Jesus __________________. 

 

 

 

 

 

5) Relacione. 

 

A Páscoa é a passagem... 

(A) da escravidão para a...  (     ) luz (claridade) 

(B) da tristeza para a...   (     ) esperança 

(C) da morte para a...   (     ) vida 

(D) do desespero para a...  (     ) alegria 

(E) da escuridão para a...  (     ) liberdade 

 

Símbolos da Páscoa 

 

 

 

 

 

 

 

6) Vamos procurar na Bíblia: Lc 1,46-54. 

Retire o versículo que mais chamou sua atenção. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Depois da quaresma e de dias de reflexão, é chegado o momento de 

comemorar a festa mais importante do cristão, a PÁSCOA. 

Com Maria, vamos aprender a louvar, bendizer e agradecer a Deus e a usar 

adequadamente os bens que Ele nos tem dado. 



 

 

 
 

7) Escreva em cada coração palavras que gostaria de falar para Jesus. 

 

 

 

 

 
8) Escreva uma única frase com as palavras do retângulo. 
 

cuidar – respeitar – felizes – diferentes 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9) Leia as frases e escreva (V) para verdadeira e (F) para falsa. 

 

(      ) Só algumas culturas são bonitas e especiais. 

(      ) Temos que nos respeitar e descobrir a importância do outro em nossa vida. 

(      ) Todos têm contribuições para dar ao mundo. 

 

10) Pinte o que devemos fazer para ter um bom convívio social. 

 

Estragar o objeto do outro. 

 

Cuidar do objeto do outro como se fosse seu. 

 

Agradecer ao devolver o objeto do outro. 

 

 

 

 

 

 

Corpus Christi significa “Corpo de Cristo”. Nesta festa se comemora a presença 

de Jesus na Eucaristia. 

Para haver respeito, é preciso aceitar o outro como ele é, ser capaz de 

entender que os defeitos e as qualidades fazem parte do ser humano. 


