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Semana de 23 a 27 de março de 2020 
Ensino Religioso – aula 1 

 
 
Leia com atenção e destaque com marca-texto os pontos principais. 

 
 

Campanha da Fraternidade 2020 
    

O cartaz da Campanha da Fraternidade de 2020, 
cujo tema é ‘Fraternidade e vida: dom e compromisso’ e o 
lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. (Lc 10, 33-34)”, 
remete à figura de Irmã Dulce, que será canonizada no 
próximo mês de outubro. 

O cartaz também apresenta, ao fundo, o Pelourinho, 
lugar icônico da capital baiana. Padre Patrky explica que a 
mensagem é de “vida doada é vida santificada. A vida é um 
intercâmbio de cuidado”. 

“Por isso que a Irmã Dulce cuida. E seu modo de 
cuidar sinaliza uma Igreja em saída. Então, é cuidar das 
pessoas que estão próximas a nós. Onde estou é lugar de 
cuidado da pessoa, do mundo, da ecologia. Depois, o cenário 
faz menção à questão do mundo urbano. Amar é fazer o bem! 
Daí a beleza do cartaz, que está sintonizado com 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no que diz 
respeito ao pilar da caridade”, explicou. 
 

 
Quaresma 

Quaresma é o período de quarenta dias que antecedem a principal celebração do 
cristianismo: a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo e 
praticada desde o século IV. 

A Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de Ramos, 
anterior ao Domingo de Páscoa. Durante os quarenta dias que precedem a Semana Santa e a 
Páscoa, os cristãos dedicam-se à reflexão, a conversão espiritual e se recolhem em oração e 
penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele 
suportou na cruz. 

 
Preparação 

O Tempo Quaresmal é, então, principalmente o tempo de preparação para a Páscoa. – 
Um período privilegiado que leva o cristão a entender o sentido de sua condição de filho de 
Deus, destinado a uma eternidade repleta de felicidade. Viver a quaresma também é buscar a 
oração em família e a leitura diária da Bíblia, ainda que de pequenos trechos. 
 


