
Goiânia, ___ de ____________de 2020. 

Professora: _______________________________ 
 
Série: _________ Turno: _____________________ 

 
   Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Trabalho de Ensino Religioso 

AMOR AO PRÓXIMO 
Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. 

 
1-Leia a parábola do Bom Samaritano:   
 
"Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. 
  Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram,deixando-o quase morto. Aconteceu 
estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro 
lado. E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.  
 Entretanto um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e, 
quando o viu, se compadeceu dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe os ferimentos, derramando 
neles vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria 
e cuidou dele.    
 No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: 'Cuide dele. Quando eu voltar, 
pagarei todas as despesas que você tiver'.  
"Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" 
"Aquele que teve misericórdia dele", respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: "Vá e faça o 
mesmo".  
                                                                                                                      Lucas 10:30-37  
a- O que Jesus nos ensinou nessa parábola?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- Assim como o bom samaritano, devemos ajudar o nosso próximo.   
 
a-O que aconteceu com o homem que estava no chão:                                                       
 
(    ) Ele se feriu em uma briga                          
(    ) Ele estava ferido por ter sido assaltado.                                     
(    ) Ele caiu do cavalo.  
 
b- Quem socorreu o pobre homem:  
 
(   ) O levita  
(   ) O samaritano  

Tabalho (5,0)  

Nota: _____ 



(   ) O sacerdote             
                                                                                                      
3- Encontre no diagrama palavras que estão em negrito no texto:  

 

4-Responda:  
 
a- Por que o samaritano socorreu o homem?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
b- Na sua opinião, que sentimento tomou o coração do homem que socorria a pessoa ferida?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5-Nas nossas aulas de Ensino Religioso, falamos sobre o modo MIMIMI e sobre o modo 

OTIMISTA.Relembre a aula e escreva uma situação que você ativou seu modo MIMIMI e outra 

em que você ativou o modo OTIMISTA. 

-

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 


