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Avaliação de Ensino Religioso 

 
   O Evangelho de São Mateus 22, 34-40, nos manda viver o amor. Fala do amor a Deus e do 

amor ao próximo.  

   Jesus diz que amar a Deus de todo coração, de toda alma e de todo entendimento é o 

primeiro e maior mandamento. Diz também que amar ao próximo como a nós mesmos é 

semelhante ao primeiro. Com essas palavras Jesus disse que amar ao próximo é tão importante 

quanto amar a Deus.  

   O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis, pois se constituem em um só 

mandamento, do qual dependem todos os outros. 

   Jesus nos ensina que por meio do amor nos unimos a Deus e aos irmãos. Ele nos convida 

a viver o amor e assim transformar o mundo, pois nele vemos muitos sinais de falta de amor. 

Então, vamos começar agora, amando a todos, mesmo aqueles que não nos querem bem. Nós 

amamos a Deus e defendemos sua causa amando como Jesus amou em qualquer situação em 

que o ser humano se encontre. 

 

1) Qual é o mandamento de Jesus? (1,0) 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Escreva o que é preciso fazer para viver o mandamento do amor. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Escreva 3 atitudes de amor que devemos ter com as pessoas: (1,0) 

Amar é 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

4) Circule os modos de ser que nos ajudam a construir uma vida de verdadeiro cristão: (1,0) 

 

desobediente – justo – honesto – agressivo – companheiro – acolhedor – fraterno – briguento  

– solidário – respeitoso – estudioso – participativo. 

 

  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.  

 

5) Escreva algumas atitudes que mostram como servir às pessoas para tornar o mundo muito 

melhor. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

6) Procure, no quadro ao lado, as seguintes palavras: 
    (0,8) 
 
Jesus– discípulos – André – pão – 
peixe – repartir – rapaz – semelhante. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Os milagres de Jesus aconteciam depois de orações e sempre as cenas eram realizadas em 

nome de Jesus! A oração tem poder! Jesus ensinou isso aos seus discípulos, e eles entenderam 

a importância da oração. 

 

7) Por que a oração é importante para o milagre acontecer? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

8) Quem nos ensinou a oração do Pai Nosso? (1,0) 

___________________________________________________________________________ 

 

9) Organize as frases corretamente para formar a oração do Pai Nosso. (1,2) 

(    ) Perdoai as nossas ofensas 

(    ) Venha a nós o vosso reino 

(    ) Mas livrai-nos de todo mal 

(    ) Seja feita a vossa vontade 

(    ) O pão nosso de cada dia nos dai hoje 

(    ) Pai Nosso, que estais no céu 

(    ) Não nos deixeis cair em tentação 

(    ) Amém 

(    ) Santificado seja o vosso nome 

(    ) Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido 

(    ) Assim na terra como no céu. 

 
10) Faça uma oração, poder ser pedido ou agradecimento. (1,0) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Boa avaliação! 


