
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
      Em 2020, a Campanha da Fraternidade vem 

com o tema “Fraternidade e vida” e como lema: 

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

34) e nos convida a olhar a vida com mais amor, 

compaixão e cuidado. O ponto forte de vivência da 

Campanha é o tempo quaresmal. 

 

Questão 1               

 
         As mudanças que queremos no mundo só serão reais se começarem por nós. Assim, para 
viver a Campanha da Fraternidade de 2020 temos que assumir o compromisso de cuidado e 
valorização da vida. 
 
Pinte os          das respostas adequadas no que diz a Campanha da Fraternidade. (0,8) 
 
Devemos: 
 
          Cuidar de nós procurando nos alimentar de forma correta. 
 
 
          Cuidar dos colegas, procurando nos aproximar daqueles que ficam mais sozinhos e tem      

mais dificuldades. 
 
          Cuidar apenas de nossos irmãos, pois eles são mais importantes pra nós. 
 
 
          Cuidar da natureza respeitando todas as formas de vida. 
 
 
Questão 2 
 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34) 
 
     Na parábola do bom samaritano Jesus nos diz que precisamos ter caridade e misericórdia 
para com todos e principalmente para com aqueles que sofrem.  
     Precisamos ser pessoas que se importam com o irmão, consolando, orientando, fazendo 
companhia. É na prática que Jesus quer que amemos, que curemos as feridas como fez o bom 
Samaritano. 
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Ligue as atitudes que mostram como servir as pessoas e descubra assim quanta coisa podemos 
fazer para tornar o mundo muito melhor. (1,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
          
 
            
 
 

 
 
 
 

 

 

Questão 3 

Jesus diz que o grande mandamento de vida é o amor. E que para segui-lo e ser seus discípulos 

temos que nos amar como irmãos. 

 Leia as palavras abaixo e escreva dentro da casa aquelas que representam os mais 

necessitados de um lar. (1,2) 

Desabrigados  Famílias 

desamparadas 

Desempregados  

Mendigos  Doentes Ricos  

Artistas famosos Pessoas na miséria  Crianças órfãs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Querer tudo para si próprio. 

Ficar com preguiça de ajudar as pessoas. 

Partilhar o que você 

tem com os outros. 
 

   SERVIR  

Dar carinho e atenção a 

todos que necessitam. 

Ser solidário com os 

excluídos. 
Querer que os outros 

façam tudo pra você. 

Discriminar os pobres. Ajudar as pessoas que 

precisam. 



 

Questão 4 

O amor incondicional prevê que a gente abra mão de algo, valorizando a pessoa e o 

relacionamento que temos com ela. 

■ Como você vive o amor de Deus: (0,9) 

Na sua família  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Com seus vizinhos  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Com seus amigos 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Questão 5 

Você já ouviu falar em Santa Dulce dos pobres? 

Irmã Dulce, foi o anjo bom da Bahia que ajudou tantas 

crianças abandonadas, idosos e doentes pobres a 

terem uma vida com mais dignidade.  Ela passou por 

momentos difíceis, mas nunca desanimou de 

continuar fazendo o bem. 

 

 

» E você, já praticou alguma vez um bem para alguém? Escreva o que você fez. (0,5) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                 

 

 

“GRATIDÃO a Deus pelo seu amor conosco!” 

 

Obs.: A Atividade avaliativa deverá ser entregue para a professora, logo ao retorno às aulas.  


