PRODERAD- PROJETO DE EDUCAÇÃO RURAL DE ÁGUA DOCE
Núcleo: CEM Marcelino Ivo Dalla Costa ( ) Herciliópolis( )
Diretora: Marjorie Jeane Setti de Oliveira
Componente Curricular: Ensino Religioso
Professora: Josivania de Oliveira Cardoso
Água Doce, 06 de Julho de 2020.
Aluno (a): ________________________________________ Série: 8º Ano
# Nossa aula on-line no MEET acontece quinzenalmente nas terças- feiras as 15:00 horas. Anotem as dúvidas e
não faltem, pois conta presença e aprendizado. Temos aula dia 07-07 e nosso próximo e 21-07-2020 .

CRISTIANISMO
O Cristianismo é uma religião que teve sua origem há, aproximadamente, dois mil anos, no território da
Palestina. Palestina é o nome dado desde a antiguidade ao território da região do Oriente Médio, localizado ao sul do
Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o vale do rio Jordão.
No início, o Cristianismo não possuía espaço geográfico sagrado destinado para o encontro com o divino. Ele
valorizava muito a pessoa e entendia que a ela era sagrada. Segundo o evangelho de João, no capítulo 4º, afirma
quando é narrado o diálogo da mulher samaritana com Jesus Cristo: “Jesus responde à samaritana que não se adora
em Jerusalém, mas haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade”.

FIQUE POR DENTRO
A figura ao lado mostra a fachada da Catedral de Curitiba.
Catedral é o edifício cristão católico apostólico romano onde se
encontra a sede de um bispo. Tanto que a palavra catedral tem origem
no latim cathedra, que significa trono, o trono do bispo.

PARA SABER MAIS: O Cristianismo, desde a sua fundação, passou por muitas mudanças, foi se institucionalizando,
adotando formas de organização mais estruturadas e hierarquizadas, sacralizando os espaços, os objetos de uso
litúrgico e os de culto, assim como as pessoas dirigentes que passam a ser entendidas como consagradas. Os seus
praticantes dividiram-se em vários grupos, entre eles: o Catolicismo Romano, a Igreja Ortodoxa, o Anglicanismo, o
Protestantismo (com suas várias divisões).

Após copiar ou colar o texto no caderno, anote da maneira que optar três informações que
caracterizam a religiosidade cristã. Tire foto e envie para o whattsapp da professora ou entregue em
folhas separadas dia 21 ou 22/07 quando receber as próximas atividades.

