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ATIVIDADES DOMICILIARES – COVID 19
Professor Tabajara: Ensino Religioso – 8ºA e B
CONTEÚDO 8º ANO – E. RELIGIOSO (QUARENTENA)
A família de Jesus?







Qual a importância da família de Jesus?
Família biológica e família comunitária.
Ser humano – Ordinário e Extraordinário?
Amar o próximo como a si mesmo X cobiça, egoísmo, etc.
O amor é revolucionário!
Comover-se com o próximo.

Obs. Os tópicos devem ser copiados no caderno.
EXPLICAÇÃO:
Olá meus queridos!
Leiam atentamente este texto para compreender os tópicos.
Quando Deus enviou Jesus, fez questão de lhe dar uma família; Ele poderia ter feito de qualquer outra forma, poderia ter enviado Jesus já adulto, por
exemplo, se quisesse, mas, decidiu lhe dar uma família. Alguém para lhe educar e orientar; tamanho a importância da família para nós, independente do
tipo de família, sanguínea, adotiva, de irmãos, de avós, o que importa é ter pessoas que te amam e com quem você possa contar.
Além da nossa família biológica (pai, mãe, etc.) também nos é muito importante a família comunitária, o convívio entre nós e nossos irmão em Deus.
As atitudes dos seres humanos podem ser ordinárias ou extraordinárias, o que fazemos normalmente e que, não tem tanta importância no nosso dia a
dia são ordinárias, agora, o que realmente nos torna sublimes, como, o amor pelo próximo, a caridade isso sim nos torna extraordinários.
Nos dias de hoje, as pessoas se tornaram cada vez mais egoístas, o EU substituiu o NÓS, torna-se cada vez mais difícil amar verdadeiramente o próximo.
Por isso Jesus era considerado um revolucionário, porque ensinava o amor acima de tudo, dos bens, das certezas, amar o seu irmão e até mesmo o
seu inimigo, já pensaram o quanto isso é difícil?
Amar os seus inimigos; pense nisso...
Cada vez mais deixamos de nos comover com os outros, fica cada vez mais difícil olhar pelos mais necessitados, pel os que precisam, pelos que sofrem,
principalmente quando o EU não nos permite enxergar mais nada.
Paz e Bem!
Prof. Tabajara J. Ferraz.

