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Segunda semana 

Dia I 

1. ORAÇÃO   

2. APRENDENDO COM OS SANTOS E COM A IGREJA  

São Jerônimo Emiliano, Confessor (+ Veneza, 1537) 
 

Pertencente a uma família nobre de Veneza, fez rápida carreira 

como militar (soldado) e como político. Aprisionado pelos 

franceses, durante o cativeiro, resolveu renunciar ao mundo e 

consagrar-se por inteiro a Deus. Foi libertado prodigiosamente por 

Nossa Senhora e retornou à sua cidade natal, onde foi ordenado 

sacerdote e se dedicou ao cuidado dos órfãos pobres. Fundou a 

ordem dos Clérigos Regulares.  

(Cada dia tem seu Santo, Andrade, A. de Santos) 

 

São Jerônimo Emiliano, rogai por nós!      

 

 Leia atentamente o texto acima, primeiro silenciosamente, depois em voz alta. Há alguma 

palavra que você não conhece bem? É hora de procurar no dicionário! Anote em seu caderno 

o significado da palavra e depois releia o texto, trocando a palavra procurada por seu sinônimo. 

 

3. margem no caderno 

4. CABEÇALHO  

5. Teoria e prática - Alfabeto 

6. leitura mensal 

 

São Francisco 
 

Seu sentimento de compaixão e o amor que as criaturas lhe 

devotavam - a lebre 

 Outra ocasião, em Greccio, ofereceram ao homem de Deus uma lebrezinha viva que, posta 

no chão e livre para fugir para onde queria, correu para o regaço do bondoso Pai quando este a 

chamou. Francisco acariciou-a com ternura e afeto, demonstrando-lhe um amor quase materno, 
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depois admoestou-a gentilmente que não mais se 

deixasse apanhar e permitiu-lhe ir-se embora em 

liberdade. Em vão, porém, a colocaram em terra para 

que fugisse. Ela voltava ao Pai como se por um 

instinto secreto percebesse a piedade de seu coração. 

Por fim, por ordem do Pai, os irmãos a levaram a 

lugares mais distantes e mais seguros.   

      

 Figura 12 

 Fato semelhante ocorreu numa ilha do lago 

de Perusa. Haviam capturado uma lebre e a 

ofereceram ao homem de Deus. Ela se refugiava 

com muita confiança nas mãos e no regaço amoroso do homem de Deus, embora fugisse de todas 

as outras pessoas. 

 

7. RESPONDA 

 Leia atentamente o texto acima, primeiro silenciosamente, depois em voz alta.  

1. Há alguma palavra que você não conhece bem? É hora de procurar no dicionário! Anote em seu 

caderno o significado da palavra e depois releia o texto, trocando a palavra procurada por seu 

sinônimo. 

2. Oralidade: Reconte o texto lido. Responsáveis: Ouvir o relato da criança.  

3. Produção textual: Reescrita do texto: conte a história lida sem apoio do texto (mesmo que use 

frases e expressões do texto original). Incentive a síntese; atenção para os fatos mais relevantes da 

história. Atenção para os sinais gráficos: parágrafos afastados da margem (dois dedinhos). 

4. Pinte no texto as letras maiúsculas em vermelho. 

5. Pinte de laranja os sinais de pontuação. 

6.  Grife, com o lápis vermelho, as palavras iniciadas com maiúsculas que são nomes de pessoas 

ou lugares. 

7. Copie as palavras iniciadas com letra maiúscula.  Coloque-as em ordem alfabética.  Pinte de 

amarelo as vogais iniciais. 

8. Caligrafia: Copie a oração da Ave Maria. Use seu caderno de orações! Pule a primeira página 

para ilustrar em outro dia. Ou desenhe na primeira página num sábado, dia dedicado à Nossa 

Senhora. 

 

1. Tarefa 

 

Tarefa: Leitura – inicie com períodos de 15 a 20 minutos sem interrupção; objetivo:  chegar a uma 

hora de leitura sem interrupção. 
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Dia II 

1. ORAÇÃO   

2. APRENDENDO COM OS SANTOS E COM A IGREJA  

São Miguel Febres Cordeiro, Confessor  

(+ Cuenca, Equador, 1910) 

 

 Nascido em Cuenca, enfrentou grande 

oposição da família para cumprir sua vocação de 

Irmão das Escolas Cristãs (Lassalistas). Apesar das 

dificuldades, ingressou na vida religiosa e se destacou 

como educador da juventude, afirmando-se também 

como escritor, gramático e filósofo. Chegou a ser 

eleito membro da Academia Equatoriana da Língua. A 

fama de santidade eminente o acompanhou durante 

toda a vida e perdurou depois do falecimento.  

(Cada dia tem seu Santo, Andrade, A. de França) 

 

São Miguel, rogai por nós! 

 

 Leia atentamente o texto acima, primeiro silenciosamente, depois em voz alta. Há alguma 

palavra que você não conhece bem? É hora de procurar no dicionário! Anote em seu caderno 

o significado da palavra e depois releia o texto, trocando a palavra procurada por seu sinônimo. 

 

3. margem no caderno 

4. CABEÇALHO  

5. Teoria e prática - Alfabeto 

6. leitura mensal 

São Francisco 
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Seu sentimento de compaixão e o amor que as criaturas lhe 

devotavam-No lago rieti 

 Ao atravessar o lago de Rieti, a fim de alcançar o eremitério de Greccio, certo pescador, 

por devoção, lhe ofereceu uma ave aquática. Tomou-a ele nas mãos abertas e convidou-a a voar 

embora. Mas vendo o santo que ela não queria ir embora, levantando os olhos para o céu, ficou 

imerso em longa oração. Depois de muito tempo, voltando a si, como se fosse de um outro mundo, 

voltou a convidar o pássaro a voar embora e louvar o Senhor. E tendo recebido a permissão e a 

bênção, expressando sua alegria com os movimentos do corpo, partiu.  

 Ainda no mesmo lago, ofereceram-lhe um peixe magnífico e ainda vivo; chamou-o de 

“irmão”, como sempre fazia, e o colocou de volta na água perto do barco. Mas o peixe continuou 

a agitar-se alegremente na água diante do homem de Deus, como se estivesse sob o influxo de seu 

amor, e só se afastou do barco depois de receber a permissão e a bênção do santo. 

 
 

7. RESPONDA 

 Leia atentamente o texto acima, primeiro silenciosamente, depois em voz alta. Há alguma 

palavra que você não conhece bem? É hora de procurar no dicionário! Anote em seu caderno 

o significado da palavra e depois releia o texto, trocando a palavra procurada por seu sinônimo. 

1. Oralidade: conte o que leu de ontem para hoje, se houve dificuldades, o que foi mais interessante. 

Responsáveis: Ouvir o relato da criança.  

 

2. Produção textual: escrita livre; se quiser pode criar uma história (mesmo curtinha) ou contar 

sobre o que leu, no dia anterior ou na tarefa, e que tenha gostado muito.  Leia em voz alta após 

concluir a escrita.  

3. Do alfabeto maiúsculo que você fez hoje pinte de verde as consoantes e de amarelo as vogais. 
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4. Reescreva o texto lido, não como cópia, mas contando com o apoio do texto e com atenção para 

as partes mais significativas. Escreva buscando atender a pontuação e aos sinais gráficos; 

parágrafos afastados da margem (dois dedinhos). 

7. Pinte no texto as letras maiúsculas em vermelho. 

8. Pinte de laranja os sinais de pontuação. 

9. Grife, com o lápis vermelho, as palavras iniciadas com maiúsculas que são nomes de pessoas 

ou lugares. 

10. Copie as palavras iniciadas com letra maiúscula.  Coloque-as em ordem alfabética. Separe 

em sílabas.  

11. Caligrafia: escreva a oração do Anjo da guarda. Use o caderno de orações! Se desejar, pule 

uma página e ilustre em outro dia. 

 

8. tarefa 

Leitura – inicie com períodos de 15 a 20 minutos sem interrupção; objetivo:  chegar a 

uma hora de leitura sem interrupção.  
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Dia III 

1. ORAÇÃO   

2. APRENDENDO COM OS SANTOS E COM A IGREJA  

São Cirilo e São Metódio 
 

No dia 14 de fevereiro a Igreja celebra a memória de dois irmãos, São 

Cirilo e São Metódio, bispos e confessores. Naturais da Tessalônica 

se dedicaram à evangelização dos eslavos, na Europa Central. São 

Cirilo criou um alfabeto próprio para os eslavos, para cuja língua 

traduziu as Sagradas Escrituras e os principais livros litúrgicos, sendo 

por isto considerado o pai da cultura eslava.  São Metódio foi bispo 

de Sírmio.  

(Cada dia tem seu Santo, Andrade, A. de França) 

 

 

 

São Cirilo e São Metódio, rogai por nós! 

 

 Leia atentamente o texto acima, primeiro silenciosamente, depois em voz alta. Há alguma 

palavra desconhecida? É hora de procurar no dicionário! Anote em seu caderno o significado 

da palavra e depois releia o texto, trocando a palavra procurada por seu sinônimo. 

 

3. margem no caderno 

4. CABEÇALHO  

5. Teoria e prática - Alfabeto 

6. leitura mensal 

São Francisco 
 

Seu sentimento de compaixão e o amor que as criaturas lhe 

devotavam - pASSARINHOS 

 Atravessando certo dia as lagunas de Veneza em companhia de um irmão, encontrou um 

grande bando de passarinhos nos salgueiros cantando animadamente. Diante desse espetáculo, 

disse a seu companheiro:  
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− Nossos irmãos pássaros estão louvando o Criador; associemo-nos a eles para também 

nós cantarmos nossas horas canônicas e os louvores do Senhor!  

Entraram para o meio dos pássaros e nenhum se espantou. Mas o gorjeio ensurdecedor 

impedia os irmãos de escutar um ao outro na recitação dos Salmos. Então o santo se voltou para 

eles e lhes disse:  

− Irmãos passarinhos, parai de cantar até que tenhamos prestado a Deus os louvores que 

lhe são devidos.  

Eles se calaram imediatamente e ficaram assim até ao fim do ofício e das laudes que levam 

bastante tempo. Em seguida, o santo lhes permitiu cantar e eles reencetaram o gorjeio habitual.  

 

7. RESPONDA 

 Leitura – Leia o texto em voz baixa. Terminada a leitura, reinicie, lendo em voz alta, 

pronunciando os sinais de pontuação.  Observe se todas as palavras do texto, se houver 

palavras desconhecidas, peça ajuda para entender o significado. Procurar no dicionário 

e anotar no caderno. 

1.Oralidade: conte o que leu de ontem para hoje, se houve dificuldades, o que foi mais interessante. 

Ao responsável: ouça o relato da criança.  

2.Produção textual: escrita livre; se quiser pode criar uma história (mesmo curtinha) ou contar 

sobre o que leu, na aula anterior ou na tarefa, algum tema que tenha gostado muito.  Leia em voz 

alta após concluir a escrita.  

3. Copie o segundo parágrafo do texto acima; atenção para os sinais de pontuação! Parágrafos 

afastados da margem (dois dedinhos). 

4. Pinte no texto as letras maiúsculas em vermelho. 

5. Pinte de laranja os sinais de pontuação. 

6. Grife, com o lápis vermelho, as palavras iniciadas com maiúsculas que são nomes de pessoas 

ou lugares. 

7. Copie as palavras iniciadas com letra maiúscula.  Coloque-as em ordem alfabética. Separe em 

sílabas.  

 

8. tarefa 

Leitura – inicie com períodos de 15 a 20 minutos sem interrupção; objetivo:  chegar a uma hora 

de leitura sem interrupção. 
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Dia IV 

1. ORAÇÃO   

2. APRENDENDO COM OS SANTOS E COM A IGREJA  

São Cláudio de La Colombiere - devoto do Sagrado Coração de Jesus  

   

São Cláudio de La Colombiere mergulhou o seu 

coração na devoção e pôde ajudar Margarida Maria 

Alacoque 

 Nasceu na França, em 1641. Sua mãe havia 

profetizado muito cedo que seu filho seria um santo 

religioso, o que o ajudou no seu discernimento. Dado 

aos estudos, aprofundou-se, lecionou e chegou a 

superior de um colégio jesuíta. 

Mas Deus tinha muitos planos para ele. Ele dizia: 

“Os planos de Deus nunca se realizam senão à custa 

de grandes sacrifícios”. Ao ser o confessor do 

convento de Nossa Senhora da Visitação, conheceu 

a humilde serva do Senhor, Margarida Maria 

Alacoque, que ia recebendo as promessas do Sagrado Coração de Jesus.  

Ele a orientou e pôde se aprofundar também nesta devoção; amor ao coração de Jesus. 

Amando o Senhor, pôde estar em comunhão também com o sacrifício e com a dor. Ele mergulhou 

o seu coração nessa devoção. Com 41 anos, partiu para a glória, como havia profetizado Margarida 

Maria Alacoque. O seu testemunho nos mostra que é do coração de Jesus que vem a santidade para 

o nosso coração. 

 

 Leia atentamente o texto acima, primeiro silenciosamente, depois em voz alta. Há alguma 

palavra que você não conhece bem? É hora de procurar no dicionário! Anote em seu caderno 

o significado da palavra e depois releia o texto, trocando a palavra procurada por seu sinônimo. 

 

3. margem no caderno 

4. CABEÇALHO  

5. Teoria e prática - Alfabeto 

6. leitura mensal 

São Francisco 
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Seu sentimento de compaixão e o amor que as criaturas lhe 

devotavam - a cigarra 

Uma cigarra, em Santa Maria da Porciúncula, gostava de morar numa figueira perto da cela do 

homem de Deus e seu canto era um estímulo contínuo ao louvor de Deus, uma vez que ele havia 

aprendido a admirar a magnificência do Criador, mesmo nas coisas pequenas. Certo dia, o servo 

do Senhor chamou a cigarra que, instruída pelo céu, voou para sua mão, e disse-lhe Francisco: 

“Canta, irmã cigarra, louva com teu júbilo a Deus Criador”. E ela, obedecendo, começou logo a 

cantar e só parou para voltar à sua árvore, por ordem do Pai. Aí ficou durante oito dias: ia até ao 

santo, cantava e voltava, conforme lhe ordenava ele. Por fim o homem de Deus disse aos 

companheiros: “Vamos despedir nossa irmã cigarra: ela nos alegrou bastante com seu canto e nos 

incentivou durante oito dias a louvar a Deus”. Uma vez livre, ela partiu e não mais voltou, como 

se receasse desobedecer ainda que só levemente. 

 

7. RESPONDA 

 Leia o texto acima atenciosamente. Há alguma palavra que você não conhece? Procure no 

dicionário e anote no seu caderno. Depois, leia novamente, até que fique bem fácil a leitura.  

 

1. Reescreva o texto lido, não como cópia, mas contando com o apoio do texto e com atenção 

para as partes mais significativas. Escreva buscando atender à pontuação e aos sinais 

gráficos; parágrafos afastados da margem (dois dedinhos). 

2. Pinte no texto as letras maiúsculas em vermelho. 

3. Pinte de laranja os sinais de pontuação. 

4. Grife, com o lápis vermelho, as palavras iniciadas com maiúsculas que são nomes de 

pessoas ou lugares. 

5. Copie as palavras iniciadas com letra maiúscula.  Coloque-as em ordem alfabética. 

Separe em sílabas.  

6. Caligrafia: escreva a oração Salve Rainha. Use seu caderno de orações! 

 

8. Tarefa 

Leitura – inicie com períodos de 15 a 20 minutos sem interrupção; objetivo:  chegar a uma hora 

de leitura sem interrupção.  
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Dia V 

1. ORAÇÃO   

2. APRENDENDO COM OS SANTOS E COM A IGREJA  

Santo Onésimo, Bispo e Mártir 

 

 Onésimo era escravo de Filemon, cristão convertido 

por São Paulo, natural da Frigia, em Colossos. Tendo prestado 

maus serviços ao amo, a quem subtraira uma certa quantia de 

dinheiro e receando castigo, fugiu para Roma, onde se 

encontrou com São Paulo, que ali se achava preso no cárcere. 

Conhecendo a São Paulo por bom amigo de Filemon, contou-

lhe sua infelicidade e o motivo da fuga. São Paulo, vendo em 

todos os homens irmãos em Jesus Cristo, para quem não havia 

distinção entre romano e grego, escravo e senhor, acolheu-o 

com caridade, instruiu-o na religião cristã e recebeu-o na 

Igreja, pelo santo Batismo. Desde aquele dia, Onésimo foi 

dedicado servidor do Apóstolo que o chamava de caríssimo 

filho. 

 Embora fosse de grande utilidade, não quis São Paulo 

conservá-lo em sua  companhia, sem que para isto tivesse o consentimento de Filemon.  

 Tendo ocasião de enviar Tychico a Colossos, com ele mandou também Onésimo, não 

deixando de recomendá-lo ao amo. Nada prova melhor a grande caridade do Apóstolo das gentes, 

que este documento em que pede a Filemon que perdoe ao antigo escravo e o aceite novamente 

em sua graça, como se fosse a ele, Paulo. “Tive grande alegria e consolação – assim escreve São 

Paulo a Filemon – pela tua caridade, porquanto os corações dos Santos por ti foram confortados. 

 Assim, tendo embora em Cristo Jesus muita liberdade, para ordenar-te o que te convém, 

prefiro rogar-te por caridade, tal sendo tu, como Paulo, já velho e agora está preso de Jesus Cristo. 

Rogo-te por meu filho, que gerei entre as algemas, Onésimo, o qual outrora te foi inútil, mas agora 

é útil a mim e a ti; que eu te remeti. Acolhe-o pois, como vísceras minhas. Quisera retê-lo comigo, 

para que me servisse por ti, nas cadeias do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu 

consentimento, para que a tua obra não fosse como forçada, e sim, voluntária. Porque ele talvez se 

apartou de ti uns tempos, a fim de que viesses a recobrá-lo para sempre. Já não apenas como um 

servo, mas em vez do servo, um irmão muito amado, principalmente para mim, e quanto mais para 

ti, assim na carne como no Senhor?  Portanto, se me tens por amigo, recebe-o como a mim próprio: 

e, se te fez algum dano ou te é devedor, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, escrevi por meu punho: 

eu pagarei, para não te dizer que também tu mesmo te deves a mim. Sim, irmão, recebe em ti essa 

alegria no Senhor; alenta o meu coração no Senhor. Confiando na tua obediência, escrevi-te 

sabendo que farás até ainda mais do que digo”. (Filemon, 7 – 22). 

 Com efeito, correspondendo ao nobre pedido de Paulo, Filemon não só perdoou a Onésimo, 

como se fosse um filho querido, mas deu-lhe liberdade, para voltar a Roma e continuar na 

companhia do Apóstolo, servindo-lhe nos trabalhos apostólicos. Quão sólida foi essa conversão, 

prova a grande confiança de que gozava do Apóstolo São Paulo, que lhe confiou importantes 
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missões e o aceitou como ministro da Igreja, fazendo-o Bispo de Éfeso, onde em seguida trabalhou 

junto com o Apóstolo São João, como sucessor de São Timóteo. Nas assim chamadas 

Constituições Católicas, Santo Onésimo era bispo de Berea, na Macedônia. Preso em 109, foi 

levado a Roma, onde sofreu o martírio de apedrejamento. 

In: Na Luz Perpétua, Vol I, II Edição, 1935, 16 de fevereiro, p130/131. 

Santo Onésimo, rogai por nós! 

 

3. margem no caderno 

4. CABEÇALHO  

5. Teoria e prática - Alfabeto 

6. leitura mensal 

São Francisco 
 

Seu sentimento de compaixão e o amor que as criaturas lhe 

devotavam – Faisão, passarinhos e o falcão 

 O santo estava doente em Sena, e um nobre lhe enviou 

um faisão vivo que ele acabava de capturar. Assim que a ave o 

viu e ouviu, de tal maneira se afeiçoou a ele, que não mais 

queria se separar dele. Por diversas vezes transportada para 

longe do convento, numa vinha, para que fosse embora se assim 

desejasse, voltava de novo em rápido vôo ao Pai como se 

houvesse sido sempre alimentada por sua mão.  

 O faisão foi entregue mais tarde a um homem que vinha frequentemente visitar o santo por 

devoção, mas entristecida de ficar assim distante do Pai amoroso, não quis se alimentar. Devolvida 

ao servo de Deus, ao vê-lo começou a se agitar alegremente e comeu então com avidez.  

 Acabava o santo de voltar à ermida do Alverne certo dia para jejuar uma quaresma em 

honra de São Miguel Arcanjo, quando passarinhos de toda espécie vieram voar em volta de sua 

cela, como para lhe mostrar por seus pios e revoadas a alegria por sua vinda, seduzi-lo e forçá-lo 

a permanecer. Ao ver tudo isso, disse ao companheiro: “Estou notando, irmão, que é vontade de 

Deus permanecermos aqui por um momento, enquanto nossos irmãos passarinhos parecem 

encantados com nossa chegada”.  

 Durante essa estadia aí, um falcão que morava por aquelas partes fez com ele um pacto de 

amizade: à noite, chegando a hora em que o santo tinha por hábito levantar-se para recitar o ofício 

divino, ele o antecipava sempre com seu canto. Isso era sumamente gratificante ao santo, pois a 

constante solicitude que o falcão tinha com ele fazia expulsar toda tentação de preguiça. Mas 

quando o servo de Deus piorava em suas enfermidades, o falcão se mostrava muito atento e 

condescendente, não o despertando a horas impróprias da noite. Pelo contrário, como estava 

instruído pelo próprio Deus, ao amanhecer, prorrompia em leves e suaves ruídos, à semelhança de 
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quem toca um sino. A alegria de toda aquela variedade de aves bem como o canto do falcão eram 

seguramente o presságio divino da elevação que nesse lugar, pouco depois da aparição do serafim, 

devia conferir ao cantor e ao adorador de Deus arrebatado nas asas da contemplação.  

 

7. RESPONDA 

 Leia atentamente o texto anterior, primeiro silenciosamente, depois em voz alta.  

 

1. São Boaventura considerava que as criaturas de Deus tinham uma predileção por São Francisco. 

Como os animais tratavam São Francisco? Use os exemplos presentes no texto acima. 

2. Vendo a presença de Deus em tudo, Francisco compôs o belíssimo Cântico das Criaturas em 

que manifesta irmandade até mesmo com os seres inanimados ao neles perceber que, como o 

homem, foram criados pelo Altíssimo, a quem é devido todo o louvor. Leia, reflita e depois copie 

em seu caderno de orações; copie com calma, devagar, com sua melhor letra! 

 

Cântico das Criaturas 

 

Altíssimo, omnipotente, bom Senhor, 

Teus são o louvor, a glória, a honra, e toda a 

bênção. 

Só a ti, Altíssimo, são devidos, 

e nenhum homem é digno de te mencionar. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as 

tuas criaturas, 

especialmente o senhor irmão Sol, 

que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. 

E ele é belo e radiante, com grande 

esplendor; 

de ti, Altíssimo, ele é a imagem. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Lua 

e as Estrelas; 

no céu as formastes claras, preciosas e belas. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão 

Vento 

e pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o 

tempo, 

por quem dás às tuas criaturas o sustento. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã 

Água, 

que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. 
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Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Fogo, 

pelo qual iluminas a noite. 

Ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe Terra, 

que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, 

com flores coloridas, e ervas. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor 

e suportam enfermidades e tribulações. 

Bem aventurados aqueles que as suportam em paz, 

pois por ti, Altíssimo, serão coroados. 

Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã, a Morte corporal, 

da qual homem algum pode escapar. 

Ai dos que morrerem em pecado mortal! 

Felizes os que ela achar conformes a tua santíssima vontade, 

porque a morte segunda não lhes fará mal. 

Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças 

e servi-o com grande humildade. 
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Capítulo 1 

Sistema de numeração indo-arábico 

 
 

Os números que utilizamos atualmente pertencem a um sistema de numeração que é 

chamado “Sistema de numeração indo-arábico”. Esse sistema começou a ser pensado pelos 

indianos e depois foi aprimorado e divulgado pelos árabes, através do comércio com a Europa por 

volta do ano 900 d.C., daí vem o nome do sistema. Esse sistema é decimal e posicional. 

Decimal porque: 

- Possui dez algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

- Os algarismos são agrupados de dez em dez: 
 

Grupo 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Grupo 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Grupo 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

...     ...      

Grupo 8 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Posicional porque dependendo da posição em que os algarismos são colocados temos um 

ou outro número. Por exemplo: utilizando os números 4, 6 e 2, podemos formar seis números 

diferentes apenas mudando suas posições: 462, 426, 642, 624, 246, 264.  No início, o algarismo 0 

(zero) não havia sido pensado, então para representar “nenhuma quantidade” deixava-se um 

espaço vazio ao lado dos demais algarismos.  

Assim, mesmo utilizando um único algarismo, como o 5, o número muda com a posição 

que esse algarismo ocupa: 

Cinco Cinquenta Quinhentos 

_ _ 5 _ 5 _ 5 _ _ 

0 0 5 0 5 0 5 0 0 

O mistério dos números de Rábano Mauro 

O número 11 

O número onze é figura da transgressão da lei e também dos pecadores, tal como mostra 

o salmo 11 (cujo número já é símbolo) quando diz: "Salvai-me Senhor, pois 

desaparecem os homens santos". Daí que também Deus tenha ordenado que se 

instalassem no tabernáculo da Aliança esse mesmo número de cortinas de peles de 

cabra para representar os que pecam. 
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 Com o surgimento do algarismo zero, esse sistema de numeração ficou ainda mais prático 

de ser utilizado e acabou sendo adotado por todo o mundo. 

 

Unidade 

 Geralmente associamos a matemática ao ato de fazer contas, ou seja, de calcular. A palavra 

cálculo vem do latim calculus, “estimativa, contagem”, e também do grego Khalix, “pequena 

pedra”. Isso porque desde a criação do mundo os números são utilizados para contar e as pessoas 

utilizavam pedrinhas para marcar essa contagem.  

 Cada item a ser contado pode ser chamado de UNIDADE. A palavra unidade tem origem 

no termo latim unitas e quer dizer o que é único, indivisível.  

“O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, 

segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem 

ao Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo.” (Rm 15, 5 – 6) 

Assim, se você rezou cinco Ave-Marias de um terço, podemos dizer que essas Ave-Marias 

representam cinco unidades. Quatro cadernos são quatro unidades, sete objetos quaisquer 

representam sete unidades. 

 

Dezena 

Voltando ao exemplo do terço, se você reza dez Ave-Marias significa que você rezou uma 

DEZENA do terço. Ou seja, um conjunto de dez unidades forma uma dezena. 

“E a seu pai enviou semelhantemente uma dezena de jumentos carregados do 

melhor do Egito, e uma dezena de jumentos carregados de trigo e pão, e comida 

para seu pai, para o caminho”. (Gn 45, 23) 

 

Pense e responda:  

Se dez unidades são uma dezena, vinte unidades são quantas dezenas?1 

E 4 dezenas são quantas unidades?2 

Podemos perceber que o número doze (12), por exemplo, contém uma dezena (10) e duas 

unidades (2).  

Para ficar mais fácil de saber quantas dezenas e quantas unidades um número possui 

podemos montar o seguinte esquema: 

 

 

 

 
1 Resposta: Vinte unidades são duas dezenas. 

 
2 Resposta: Quatro dezenas são quarenta unidades. 
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O número 12 possui uma dezena e duas unidades. 
 

Outros exemplos: 

D U  

6 8 O número 68 possui seis dezenas e oito unidades. 

9 4 O número 94 possui nove dezenas e quatro unidades. 

7 0 O número 70 possui sete dezenas. 

 5 O número 5 possui cinco unidades. 

 

Centena 

 Um conjunto de cem unidades forma uma CENTENA. Ou seja, uma centena é o mesmo 

que cem unidades. 

 

“Um homem possui uma centena de ovelhas: uma delas se perde. Não deixa ele as 

noventa e nove na montanha, para ir buscar aquela que se perdeu?”. (Mt 18, 12) 

 

Novamente podemos dizer que se uma centena são cem unidades, então três centenas... são 

trezentas unidades. E quinhentas unidades formam cinco centenas! Dessa maneira: 

 

C D U  

3 5 1          O número 351 possui três centenas, cinco dezenas e uma 

unidade. 

7 2 9 O número 729 possui sete centenas, duas dezenas e nove 

unidades. 

4 0 8 O número 408 possui quatro centenas e oito unidades. 

7 9 0 O número 790 possui sete centenas e nove dezenas. 

 

 

Antes de continuar lendo, pense e tente responder quantas dezenas formam uma centena? 
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    Atividade no caderno 

1. Copie o texto acima prestando atenção para que sua letra fique caprichada e leia em 

voz alta para treinar sua leitura até pronunciar bem as palavras. Lembre-se de utilizar 

a régua para fazer as tabelas e desenhos! 

2. O que significa dizer que nosso sistema de numeração é decimal e posicional? 

3. Defina:  

 a) Unidade  b) Dezena  c) Centena. 

4. Escreva quantas unidades, dezenas e centenas possuem os números: 500, 23, 7, 988, 80. 

5. Depois que Nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao Céu, alguns dos fiéis se reuniram para eleger 

um novo Apóstolo. Assim, Matias passou a fazer parte dos doze apóstolos. Os fiéis que estavam 

reunidos correspondiam a uma centena e duas dezenas de pessoas. Quantas eram as pessoas 

reunidas na eleição de Matias? 

6. Quantas dezenas formam três centenas? 

7. Quantas dezenas formam o número 520? 

8. Escreva o número correspondente a: 

a) Duas centenas, três dezenas e nove unidades. 

b) Uma centena, oito dezenas e quarenta e três unidades. 

c) Oitenta dezenas e vinte e três unidades. 

9.  Leia o versículo e responda à pergunta: 

 “Se alguém te pede para andar mil passos com ele, anda dois mil. Dá a quem te pede e 

 não te desvies daquele que te quer pedir emprestado” (Mt 5, 41 – 42). 

 Neste versículo, quantas dezenas de passos você deve andar caso alguém te peça para 

andar mil passos? 

 

 

Ordens e classes 

Você já deve ter percebido que existem números maiores que centenas, que nos ajudam a 

contar grandes quantidades, como os 2000 passos que devemos dar (atividade anterior), quando 

Jesus alimentou 5000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ou quando Pedro, com um só 

discurso, converteu 3000 pessoas! Esses números também podem ser classificados de acordo com 

sua ordem e classe. 

Os grupos de Unidade, Dezena e Centena são chamados Ordens. Cada três ordens formam 

um novo grupo chamado Classes. Veja os exemplos para entender melhor: 

 

• Números com até três algarismos possuem uma, duas ou três ordens, e estão na 1ª 

classe. 
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Número  1ª Classe   

 Centena Dezena Unidade  

7   7 O número 7 possui uma ordem. 

24  2 4 O número 24 possui duas ordens 

538 5 3 8 O número 538 possui três ordens. 

 

• Números que possuem entre quatro e seis algarismos, ou seja, que possuem quatro, 

cinco ou seis ordens, estão na 2ª Classe. Essa classe é chamada Milhar. 

 

Número 2ª Classe 

Milhar (mil) 

 1ª Classe  

3.000   3 0 0 0 

56.324  5 6 3 2 4 

780.922 7 8 0 9 2 2 

 

O número 3000 possui quatro ordens e duas classes. 

O número 56324 possui cinco ordens e duas classes. 

O número 780922 possui seis ordens e duas classes. 

 

• Números que possuem entre sete e nove algarismos, ou seja, que possuem sete, oito ou 

nove ordens, estão na 3ª Classe. Essa classe é chamada Milhão. 

 

Número 3º Classe 

Milhão 

2ª Classe 

Milhar (mil) 

1ª Classe 

5.000.000   5 0 0 0 0 0 0 

42.546.522  4 2 5 4 6 5 2 2 

988.000.657 9 8 8 0 0 0 6 5 7 

 

O número 5000000 possui sete ordens e três classes. 

O número 42546522 possui oito ordens e três classes. 

O número 988000657 possui nove ordens e três classes. 

 Seguindo essa mesma lógica, podemos classificar qualquer número em relação à suas 

ordens e classes.  
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      Atividade no caderno 

1. Copie o texto acima prestando atenção para que sua letra fique caprichada e leia em 

voz alta para treinar sua leitura até pronunciar bem as palavras. Lembre-se de utilizar a 

régua para fazer as tabelas e desenhos! 

2. Quantas ordens e classes tem o número: 

a) 34     b) 27936   c) 888 

d) 4567000    e) 45676894332 

3. Qual algarismo ocupa a sexta ordem do número 972341? 

 

 

 

Leitura e escrita dos números por extenso 

Esse tipo de classificação também nos ajuda a ler e escrever números grandes, basta 

observar o nome das ordens e classes. 

 Observe os exemplos: 

 

3º Classe 

Milhão 

2ª Classe 

Milhar (mil) 

1ª Classe 

 

Centena 

de 

milhão 

Dezena 

de 

milhão 

Unidade 

de 

milhão 

Centena 

de 

milhar 

Dezena 

de 

milhar 

Unidade  

de 

milhar 

Centena Dezena Unidade 

     3 0 0 0 

    5 6 4 0 0 

3 2 0 5 3 3 2 0 1 

 

Para ler estes, e quaisquer outros números, seguimos a seguinte lógica: 

 

3.000: Três (unidade) mil (nome da classe) = três mil. 

56.400: Cinquenta (dezena) e seis (unidade) mil (nome da classe) e quatrocentos (centena). 

= Cinquenta e seis mil e quatrocentos. 

320.533.201: Trezentos (centena) e vinte (dezena) milhões (nome da classe) quinhentos 

(centena) e trinta (dezena) e três (unidade) mil (nome da classe) duzentos (centena) e um 

(unidade). 
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Atividade no caderno 

1. Copie o texto acima prestando atenção para que sua letra fique caprichada e leia em 

voz alta para treinar sua leitura até pronunciar bem as palavras. Lembre-se de utilizar a régua 

para fazer as tabelas e desenhos! 

2. Escreva os números abaixo por extenso: 

a) 24567  b) 1490  c) 100298400  

d) 987203543  e) 9726412  f) 50000 

3. Utilizando os algarismos indo-arábicos, escreva os números abaixo: 

a) Três mil novecentos e cinquenta. 

b) Mil oitocentos e trinta e sete. 

c) Cento e nove. 

d) Cento e trinta e dois mil setecentos e seis. 

e) Novecentos e oitenta milhões trezentos e cinquenta e um. 

f) Dez milhões vinte e três mil quatrocentos e dezessete. 

4. Leia a história de Adão, seu filho Set e seu neto Enós, depois copie no seu caderno: 

“Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher, 

e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos, e 

gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Set. Depois de haver 

gerado Set, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 

930 anos. E depois disso morreu. Set viveu 105 anos, e depois gerou Enós. E depois do 

nascimento de Enós, viveu ainda mais 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida 

de Set foi de 912 anos; e depois disso morreu. (...) E o tempo de vida de Enós foi de 905 anos; 

e morreu.” (Gn 5, 1 – 8. 11). 

Escreva por extenso quantos anos Adão, Set e Enós tinham quando morreram. 
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Capítulo 2 

Sistemas de numeração 
 

 

 

IMOS que nosso sistema de numeração é chamado indo-arábico, por ter sido pensado 

pelo povo hindu e aperfeiçoado e divulgado pelo povo árabe. Mas ao longo da história 

o povo eleito, o povo de Israel, foi tendo contado com outras culturas das quais os 

sistemas de numeração são estudados até hoje. 

 

Sistema de numeração egípcio 

 No Egito havia acontecido um grande milagre: um hebreu, José, que havia sido preso 

injustamente por uma falsa acusação, havia sido chamado para interpretar um sonho do faraó; essa 

interpretação fez com que ele previsse que cairia sobre aquela região sete anos de fome. Como 

havia previsto a tempo de se preparar para a trágica situação que chegaria, os egípcios estocaram 

comida o suficiente para si e para vender aos demais povos da região. Agradecido a José por ter 

salvo o Egito, o faraó permitiu que toda a sua família viesse morar com ele no país. Os hebreus 

que vieram eram em número de setenta pessoas. 

 Passados aproximadamente quinhentos anos, José, o faraó e toda aquela geração já haviam 

morrido, e o povo hebreu (também chamado povo de Israel) foi crescendo e multiplicando-se a tal 

ponto que havia muito mais hebreus do que egípcios na região. O novo faraó não havia conhecido 

José e, temendo que os hebreus ficassem mais fortes que sua própria nação, resolveu escravizá-los 

duramente. Os hebreus sofriam com muito trabalho e com a violência dos carrascos, a tal ponto 

que o próprio faraó mandou que fossem mortos todos os meninos que nascessem do povo hebreu. 

Uma mulher hebreia deu à luz um filho e, não querendo matá-lo, o colocou dentro de uma cesta 

no meio das folhagens do rio. 

V 

O mistério dos números de Rábano Mauro: 

O número 12 

O número doze é próprio dos apóstolos, como se evidencia no Evangelho: "Os nomes 

dos doze apóstolos são..." (Mt 10, 2) e o próprio Senhor diz a seus discípulos: "Não 

vos escolhi eu doze?" (Jo 6, 70). O número doze também representa a totalidade dos 

santos que, eleitos das quatro partes do mundo pela fé na Santíssima Trindade, formam 

uma só Igreja. Esses eleitos são figurados por aquelas doze pedras preciosas com as 

quais, no Apocalipse, se descreve a construção da cidade do grande Rei. São as doze 

tribos de Israel, que vêem a Deus. 
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 A filha do faraó foi banhar-se perto de onde estava a cesta e acabou encontrando-a. Quando, 

viu o menino, teve compaixão. Resolveu adotá-lo e lhe deu o nome de Moisés, que significa “salvo 

das águas”. Moisés cresceu em meio aos egípcios e foi educado nessa cultura, apesar de ser hebreu.  

 Os egípcios tinham uma cultura muito diferente da nossa. O sistema de numeração, por 

exemplo, utilizava figuras para representar quantidades, onde cada símbolo correspondia a um 

valor: 

Símbolo Nome Valor correspondente 

 
Bastão 1 

 
Calcanhar 10 

 
Rolo de corda ou papiro 100 

 
Flor de lótus 1.000 

 
Dedo dobrado 10.000 

 
Sapo ou girino 100.000 

 
Homem ajoelhado 1.000.000 

 

Nesse sistema, o valor do símbolo é sempre o mesmo, independentemente da posição que 

ocupa; diferente do nosso que, como vimos, tem dez símbolos que são lidos de maneiras diferentes 

dependendo da posição ocupada por cada um: 21 e 12, por exemplo. 

Para os egípcios, os símbolos poderiam ser repetidos até nove vezes; se passasse disso seria 

trocado por um símbolo de valor maior. Os valores dos algarismos eram sempre somados para 

formar os diversos números: 

 
1 + 1 + 1 = 3 

 
1.000+1.000 + 100 + 1+1+1+1 = 2.000 + 100 + 4 = 2104 

 
10+10+10+10+10+1 = 50 + 1 = 51 

Por exemplo: 

   

 

= 1.333.330 

 

Como Moisés era considerado neto do faraó, ele foi educado como um príncipe, 

aprendendo a matemática e as demais ciências egípcias. No entanto, aos oitenta anos, Moisés foi 

chamado por Deus para libertar o povo de Israel, que estava sofrendo nas mãos do faraó. Depois 

de muito relutar ele aceitou essa missão e, em 1250 a.C. (mil duzentos e cinquenta anos antes de 

Jesus nascer), com o auxílio da graça divina guiou o povo hebreu para a Terra Prometida. 
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Sistema de numeração babilônico 

 Mesmo depois de chegar à Terra Prometida o povo foi infiel a aliança e preferiu viver como 

os povos pagãos. Deus coloca, para guiar o povo, chefes, juízes, reis e profetas que lideraram a 

nação eleita de Israel. Mesmo assim o povo fechou seu coração para o Senhor e acaba, em 586 

a.C., caindo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou todo o povo para a sua terra 

e o fez novamente de escravo. O povo ficou exilado na Babilônia por setenta anos em meio a muito 

sofrimento. Novamente o povo eleito entrou em contato com uma cultura completamente diferente 

da sua e passou a lembrar-se com saudade de sua terra natal. Uma, entre as muitas divergências da 

cultura dos babilônicos, era seu sistema de numeração. 

 Os babilônicos possuíam apenas dois símbolos para representar todos os seus números! 

Símbolo Nome Valor correspondente 

 Cravo 1 

 Asna 10 

 

Os cravos poderiam ser repetidos até nove vezes e as Asnas até cinco vezes. Assim, para 

escrever os números de 1 a 59 bastava agrupar os símbolos de maneira similar aos números 

egípcios, somando os valores. Por exemplo: 

 
1+1+1+1+1+1+1 = 7 

 
10+10+10+1+1+1 = 30+3 = 33 

 

10+10+10+10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 

59 

 

 Mas... se a asna só podia ser repetida até cinco vezes, como escrever números maiores que 

59? 

 Para escrever números maiores que 60, os babilônicos adotaram a seguinte regra: se 

houvesse um espaço depois do cravo esse cravo deixava de ser 1 e passava a valer 60. Por exemplo: 

 60 + 3 = 63 

 
60+10+10+1 = 81 

 
60+60+60+10+10+10+10+1+1 = 222 

 

 Após setenta anos de exílio na Babilônia, em 538 a.C., o povo foi libertado e migrou para 

a terra de Judá, onde passou a ser chamado de “povo judeu”, ou “judeus”, para a reconstruir e 

reassumir sua vida de fé, afinal, eles ainda esperavam a vinda do Messias. 

Espaço  
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Sistema de numeração romano 

 Anos depois do exílio, no ano 27 a.C., o povo romano formou um grande império, que 

perdurou por séculos. Nessa época, o povo de Israel também ficou sob o domínio desse império, 

passando a ter contato com a cultura romana. 

 

 Uma das características da cultura romana com a qual o povo eleito entrou em contato foi, 

novamente, o sistema de numeração. 

O sistema de numeração romano, diferente do egípcio e do babilônico é utilizado 

atualmente para marcar os séculos, numerar capítulos de livros, relógios, nomes de Papas e de 

outras autoridades, e artigos de leis. Esse sistema de numeração passou por diversas alterações ao 

longo do tempo até chegar no que temos hoje. 

 Os romanos aproveitaram as próprias letras para representar seus números: 

 

 

 

 

 

 

 

A combinação desses símbolos formava o seu sistema de numeração. 

Somamos ou subtraímos os valores dos símbolos dependendo da posição em que são 

colocados.  

Símbolo 
Valor 

correspondente 

 I 1 

V 5 

X 10 

L 50 

C 100 

D 500 

M 1000 

Império romano da época de Cristo 
Região onde vivia o 

povo de Israel, depois 

chamados de judeus. 
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Se o algarismo de maior valor for escrito antes, somamos os valores.  

Exemplo: XI = 10 + 1 = 11. 

 Se o algarismo de menor valor for escrito antes, subtraímos os valores.  

Exemplo: IX = 10 – 1 = 9. 

 

 Os símbolos V, L e D não podem ser repetidos nenhuma vez, já os outros (I, X, C e M) podem 

ser repetidos até três vezes. Exemplos: 

 II = 1 + 1 = 2 

 CXXX = 100 + 10 + 10 + 10 = 130 

 XII = 10 + 1 + 1 = 12 

 MMMCCCXXXIII = 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 

= 3000 + 300 + 30 + 3 = 3333 

 

 Se entre duas letras quaisquer existe outra “menor”, o valor desta pertencerá a letra seguinte a 

ela: 

XIX = X + IX = 10 + 9 = 19 

LIV = L + IV = 50 + 4 = 54 

CXXIX = C + X + X + IX = 100 + 10 + 10 + 9 = 129 

 XCIV = XC + IV = 90 + 4 = 94 

 

 Para escrever números maiores ou iguais a 4000, como não podemos repetir mais de três vezes 

a letra M, utilizamos um traço horizontal sobre as letras que representam os números; isto é o 

mesmo que multiplicar por mil aquele valor:  

𝐼𝑉̅̅ ̅ = 4000 

�̅� = 5000 

𝐼𝑋̅̅ ̅ = 9000 

𝐿𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅ =53000 

𝐼𝑉̅̅ ̅𝐶𝑋𝑋𝐼 = 4121 

Outro elemento da cultura romana era a condenação dos prisioneiros à morte na cruz. Por 

isso, na sexta-feira da paixão, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado e morto pelos judeus 

segundo as leis do império romano.  
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    Atividade no caderno 

1. Copie o texto acima prestando atenção para que sua letra fique caprichada e leia em 

voz alta para treinar sua leitura até pronunciar bem as palavras. Lembre-se de utilizar a 

régua quando necessário. 

2. Explique a relação dos sistemas de numeração com a história do povo de Israel. 

3. Complete a tabela: escreva o valor corresponde aos números da esquerda utilizando 

algarismos indo-arábicos: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

XII  

LXI  

XIX  

XIV  

MXXXIV  

DLXXXIII  

MDCLXVI  

𝑉𝐼̅̅ ̅  

�̅� XXIV  

 

4. Escreva os seguintes números utilizando os algarismos romanos: 

Algarismos indo-arábicos Algarismos romanos 

33  

65  

79  

69  

140  

950  

2018  

4580  

20893  
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5. Procure na Bíblia três versículos que contenham quantidades escritas e reescreva os 

números três vezes:  

 a) a primeira vez utilizando algarismos egípcios; 

 b) a segunda utilizando algarismos babilônicos; 

 c) a terceira utilizando algarismos romanos.  

Exemplo: 

“A duração total da vida de Set foi de novecentos e doze anos; e depois disso morreu.” (Gn 5,8) 

a)  

b)    

c) CMXII 
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Capítulo 1 - Fundamentos 

Aula 2 – Hierarquia das ciências 
Já vimos que a ciência envolve um conhecimento profundo sobre as coisas. Há diversas 

coisas e realidades que podemos observar, compreender e estudar, por isso dividimos o nosso 

conhecimento em várias Ciências diferentes, sendo que cada uma estuda algo específico.  

Por exemplo, as Ciências Naturais estudam a natureza, mas de um modo profundo, que 

compreenderemos melhor nas próximas semanas. As Ciências Humanas estudam matérias 

relacionadas ao ser humano, sua história, locais de habitação, entre outras coisas, sendo sempre 

um estudo profundo. 

Todas as formas de conhecimento são importantes para nós, pessoas, pois todos 

queremos conhecer a verdade, devido a nossa inteligência, e conhecendo profundamente as 

realidades, podemos chegar às verdades mais importantes para nós, para nossa vivência no mundo, 

e assim podemos caminhar em direção a Deus e à santidade. 

Mesmo que todas as ciências ajudem o ser humano a conhecer cada vez mais as 

realidades e a verdade, há um tipo de ciência que é a mais importante do que todas as outras: a 

Ciência Sagrada. 

 A seguir, veremos por que a Ciência Sagrada é tão importante e o que ela estuda e 

compreenderemos por que ela está em 1º lugar na hierarquia das ciências. 

 

Ciência Sagrada 

 A Ciência Sagrada também recebe o nome de Doutrina Sagrada. Essa ciência pertence 

ao segundo tipo de ciência ensinado por Santo Tomás de Aquino, isto é, é uma ciência que se faz 

a partir do conhecimento de realidades que são superiores à luz natural da inteligência, e, portanto, 

seu conhecimento não é possível simplesmente a partir de um saber natural, mas precisa de algo 

mais, de um conhecimento superior.  

A Ciência Sagrada se faz a 

partir do conhecimento de Deus e dos 

santos (bem-aventurados), ela aceita o 

que foi revelado por Deus na história 

da salvação, e que está contido na 

Sagrada Escritura (Bíblia) e nos 

ensinamentos da Igreja Católica. Isso 

significa que a Ciência Sagrada parte 

daquilo que o próprio Deus revelou, e 

que, portanto, é superior ao que se 

estuda simplesmente pela luz natural 

da inteligência.  
Imagem para representar o fundamento da Ciência Sagrada, que se 

dá a partir do conhecimento de Deus e dos santos (representado 

acima) que é revelado aos homens que crerem no Cristo 

(representado abaixo).  
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A Ciência Sagrada pertence a um campo de estudo chamado Teologia (palavra que vem do 

grego e significa “theos” – Deus e “logos” – estudo; portanto “estudo de Deus”). Esta ciência é 

muito importante, pois como São Paulo nos ensina na bíblia: “Toda Escritura inspirada por Deus 

é útil para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça” (2 Tm 3,16). Santo Tomás de Aquino 

também nos ensina que a Ciência Sagrada é importante porque era necessário existir, para a 

salvação do homem, um ensinamento fundado na revelação divina, pois as coisas que vão além de 

sua inteligência precisariam ser reveladas por Deus. 

Sendo as Ciências Sagradas uma forma de ciência que parte daquilo que Deus revelou, 

e que, portanto, mostra muitas coisas superiores à inteligência humana, não será alcançada 

principalmente pelo esforço do conhecimento humano, mas sim pelo ato de Fé. 

O ato de fé é livremente decidir acreditar em tudo o que Deus fez e revelou, conforme nos 

ensina a bíblia: 

“A fé é o fundamento do que se espera, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi a 

fé que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé sabemos que o universo foi criado pela 

palavra de Deus, de modo que do invisível teve origem o visível. [...] Ora, sem fé é impossível 

agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa 

aqueles que O procuram.” (Hb 11, 1-3.6) 

Estudaremos agora os motivos pelos quais a Ciência Sagrada está em 1º lugar na hierarquia 

das ciências. 

 Vimos que há diversas ciências que estudam várias realidades diferentes. Vimos também 

que todas as formas de conhecimento são importantes para o ser humano em sua busca pela 

Verdade. Mesmo que todas as ciências contribuam para o conhecimento das realidades e, portanto, 

da Verdade, há ciências que são mais importantes, e por isso dizemos que há uma hierarquia nas 

ciências. 

 Hierarquia das ciências significa que há uma organização das ciências, conforme sua 

importância. Nesta hierarquia, a Ciência Sagrada ocupa o 1º lugar, ou seja, é a mais importante de 

todas as formas de conhecimento. 

 Santo Tomás de Aquino nos ensina que podemos afirmar que a Ciência Sagrada está em 

1º lugar pelos seguintes motivos: 

- Entre todas as formas de conhecimento (matemática, história, geografia, ciências naturais, 

etc), a mais excelente (perfeita) é a Ciência Sagrada porque ela estuda aquilo que é o mais 

importante: o próprio Deus. Ela também é a ciência mais certa, porque foi Deus que a revelou a 

nós, e sendo assim, não pode errar. 

- A forma de conhecimento mais perfeita é aquela que leva a um objetivo mais elevado, e sendo 

assim, a Ciência Sagrada é a mais perfeita porque nos leva à santidade, à contemplação de Deus, 

ao Paraíso, principais objetivos da vida de todo cristão. 

 Vamos estudar alguns exemplos para que os motivos acima fiquem mais claros: 

• Diferentemente da Ciência Sagrada que parte daquilo que Deus revelou, as outras ciências 

partem de princípios estudados pelas pessoas e compreendidos a partir da inteligência 
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humana. Uma vez que nossa inteligência não é perfeita, podemos errar. Já a Ciência 

Sagrada não erra, pois foi revelada por Deus, que é perfeito. 

• A Ciência Natural, por exemplo, estuda a natureza, enquanto a Ciência Sagrada estuda o 

próprio Deus. Deus foi quem criou a Natureza e tudo o que existe, portanto, Ele é mais 

importante do que tudo; logo, estudá-Lo e conhecê-Lo é mais considerável do que estudar 

e conhecer outras realidades. 

• Ao conhecermos os números ou mesmo os animais, podemos perceber a perfeição de tudo 

o que Deus fez, mas ao estudarmos o que Deus revelou e como chegar a Ele, estamos 

estudando o que é mais importante, e aquilo que, como cristãos, buscamos. 

 

Vamos finalizar com as palavras de Santo Tomás de Aquino: 

 “O menor conhecimento das coisas mais elevadas é mais desejável que uma ciência 

muito certa das coisas menores” 

 

 

 

ATIVIDADES 

1) Leia o texto acima duas vezes: a primeira silenciosamente e a segunda em voz alta. 

2) Copie em seu caderno: 

“Adoração da Santíssima Trindade”, de autoria de Albrecht Dürer. Representa o Pai 

segurando a cruz do Filho e o Espírito Santo em forma de pomba sobre a cabeça do Pai. 

Os três são adorados pela multidão de anjos e santos. 
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- O título “Hierarquia das ciências” e abaixo os parágrafos que apresentam esse lápis ( ) no seu 

início. 

- O subtítulo "Ciência Sagrada” e abaixo os parágrafos que apresentam esse lápis ( ) no seu 

início. 

 

3) Copie as questões abaixo em seu caderno e depois as responda de forma breve: 

 1. O que é a ciência sagrada? 

 2. O que é o ato de fé? 

 3. O que é hierarquia? 

 

4). Leia para seus responsáveis a citação da bíblia sobre o que é a fé (Hb 11,1-3.6) e peça para eles 

explicarem a você a importância da fé. 

 

5) Conte aos seus responsáveis qual é a ciência mais importante de todas e porque ela é tão 

importante.  

 

6) Leia em voz alta a frase de Santo Tomás de Aquino (última frase) e converse com seus 

responsáveis sobre o que este santo quis ensinar. 
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Capítulo 1 - Fundamentos 

Aula 5 - Estudo da Criação (parte 1) 
 

IMOS no 1º capítulo do livro dos Gênesis (livro da origem de tudo) as verdades que a 

Santa Igreja nos ensina sobre a criação. Estudaremos agora o 2º capítulo deste primeiro 

livro da Bíblia. 

O 2º capítulo do Gênesis também conta sobre a Criação, complementando e 

confirmando as obras que Deus foi realizando no início de tudo.  

Vamos lê-lo: 

5No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra 

nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o 

Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse;6mas 

subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. 

7O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um 

sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente.8Ora, o Senhor Deus tinha plantado um 

jardim no Éden, do lado do oriente, e colocou nele o homem que havia criado. 

9O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável, e de frutos 

bons para comer; e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do 

mal. 

10Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em quatro braços:11O 

nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se 

encontra o ouro.12(O ouro dessa região é puro; encontra-se ali também o bdélio e a pedra 

ônix.)13O nome do segundo rio é Geon, e é aquele que contorna toda a região de Cusch.14O 

nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. 

15O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-

lo.16Deu-lhe este preceito: “Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim;17mas não 

comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal; porque no dia em que dele comeres, 

morrerás indubitavelmente.”18O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só; 

vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada.” 

19Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos, e todas as 

aves dos céus, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar; e todo o nome 

que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome.20O homem pôs nomes 

a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos; mas não se 

achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada.21Então o Senhor Deus mandou ao 

homem um profundo sono; e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com 

carne o seu lugar.22E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma 

mulher, e levou-a para junto do homem.23“Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus 

ossos e a carne de minha carne; ela se chamará mulher, porque foi tomada do 

V 
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homem.”24Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher; e já não 

são mais que uma só carne.25O homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam.  

(Citação extraída da Bíblia Ave-Maria online). 

Esse trecho do livro do Gênesis apresenta novamente o relato da Criação, mas agora 

com alguns detalhes diferentes: 

- Como foi que Deus fez o homem: a partir do barro da terra e soprou sobre Ele o Seu Espírito, 

o ruah.  

- A primeira missão que Deus deu ao homem, por 

ele ser senhor da criação: dar nome a todos os animais 

que Deus havia criado. 

- Quando o homem deu nome aos animais ele 

percebeu que não havia nenhuma criatura como ele. 

- Deus então cria a mulher da costela do homem, 

pois sabia que não era bom que o homem estivesse só 

e queria dar a ele uma auxiliar adequada, pois os 

outros animais não eram como ele. A tradição da Igreja 

ensina que a mulher foi criada da costela do homem, 

porque apesar de diferentes, ambos (homem e mulher) são igualmente dignos perante Deus. 

- O homem e a mulher não sentiam vergonha de estar nus (não usar roupas) porque não haviam 

ainda cometido o pecado e desobedecido a Deus, então eles viam um ao outro de forma pura, com 

o olhar de Deus, o que hoje já não acontece mais. 

 É muito importante conhecermos e compreendermos a missão que Deus deu ao homem no 

princípio, pois assim podemos entender o que Deus espera de nós. 

 Como seres humanos, fomos criados por Deus de forma totalmente diferenciada, e Deus 

fez-nos senhores do universo. Ainda retomando as narrativas da criação, analisemos agora 

minunciosamente a criação do homem e da mulher, pois é possível perceber que essa criação se 

distingue das obras precedentes. 

Ao lermos todo o relato da criação, podemos observar, que de maneira única, no 1º capítulo 

do Gênesis, quando cria o ser humano Deus diz “Façamos o homem a nossa imagem, a nossa 

semelhança”, como que retornando a si mesmo para fazê-lo como Trindade, ou seja, como Pai, 

Filho e Espírito Santo. Podemos ler que ao criar todas as obras precedentes, que vieram antes do 

homem, Deus utiliza-se do verbo “Faça-se”, e apenas na criação do homem diz “Façamos”, de 

modo que podemos afirmar que o homem é criado na comunhão (da Trindade, Pai Filho e 

Espírito Santo) e para a comunhão, para se relacionar bem com os outros, com o mundo e com 

Deus. 

O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com o que os filósofos 

denominam como uma natureza racional, isso significa que a pessoa pode compreender seu agir, 

conhecer o que faz e ter liberdade para fazê-lo, ou seja, ela é livre para realizar suas escolhas, seus 

atos. A racionalidade, a inteligência do homem o torna diferente das outras criaturas porque 

Ícone da Criação de Eva. 



43 
 

permite que ele tenha domínio dos próprios atos, guiado pela razão e pela vontade age com 

liberdade (livre-arbítrio). 

Santo Agostinho afirma que “O que faz a excelência do homem é que Deus o fez à sua 

imagem, pelo fato de lhe ter dado um espírito inteligente que o torna superior aos animais”. 

Por todas as características anteriormente citadas todo ser humano é considerado pela 

tradição da Igreja como PESSOA HUMANA, ou seja, segundo São Tomás de Aquino, chamar o 

homem de pessoa lhe confere um status particular, é um nomem dignitatis, é o nome exclusivo do 

homem e dá a ele uma dignidade única.  

Santo Tomás diz: “A pessoa significa o que de mais nobre existe em todo o universo”. 

 

ATIVIDADEs  

1) Leia o texto acima duas vezes: a primeira em silêncio e a segunda em voz alta. 

2)  Procure na Bíblia o 2º capítulo do livro do Gênesis. Leia-o primeiro silenciosamente 

e depois em voz alta. 

3) Copie em seu caderno: 

- O título “Estudo da Criação (continuação)” e abaixo os parágrafos que apresentam esse lápis (

) no seu início. 

4) Copie as questões abaixo e responda-as em seu caderno: 

a) Como foi a criação do primeiro homem? 

b) Como foi a criação da primeira mulher? 

c) Qual missão Deus deu ao homem? 

d) Por que a tradição da Igreja chama todo ser humano de PESSOA HUMANA? 
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Capítulo 1 - Fundamentos 

Aulas 6 e 7 - Estudo da Criação  
(parte 2) 

 

Pessoa Humana 

STUDAMOS anteriormente que o nome de Pessoa Humana é um nome que dá dignidade 

ao ser humano. Esta dignidade provém principalmente do fato de termos sido criados à 

Imagem e Semelhança de Deus. Vimos também que toda pessoa apresenta características 

únicas, que a diferencia dos outros seres criados. 

Estudaremos agora diversas dessas características únicas do ser humano e que o 

diferencia dos outros animais: 

 Razão: apenas a pessoa humana apresenta razão, isto é, inteligência. As diversas 

criaturas agem por instinto, ou seja, simplesmente para sobreviver. Tudo o que o ser humano faz 

tem um sentido, tem uma intenção, é o resultado de uma escolha feita pela vontade e pela 

inteligência. O que permite que tenhamos a razão é a nossa alma, pois ela é uma faculdade da 

alma. Ser criatura racional é característica que nos assemelha a Deus, pois Ele, nosso Criador, é a 

razão por excelência, a razão perfeita. 

 Comunhão: fomos criados por obra da Trindade, portanto, fomos criados na Comunhão 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como fomos criados à Imagem e Semelhança de Deus, fomos 

criados também para a comunhão, isto é, para nos relacionarmos e vivermos bem com Deus, com 

os outros e com o mundo. 

 Liberdade (ou livre-arbítrio): por termos razão conseguimos escolher o que fazer, 

perceber o que é bom ou ruim, certo ou errado, temos liberdade. Ser verdadeiramente livre não é 

simplesmente fazer o que quiser, mas é saber usar corretamente a razão, e, sendo assim, escolher 

o que é correto, verdadeiro e bom. 

 Autocompreensão: somente a pessoa humana consegue refletir sobre si mesma, sobre 

os seus atos, sobre o que é certo. Adão percebeu que não havia nenhuma criatura como ele, isso 

porque ele tinha uma compreensão de quem era e como era. Nós seres humanos podemos perceber 

como somos, e devemos ser, cada vez mais, conforme o que Deus pensou: Sua Imagem e 

Semelhança. 

 Espírito encarnado (ou unidade de corpo e alma): a partir da leitura dos trechos de 

Gênesis, podemos perceber que Deus nos fez do barro da terra e, portanto, nosso corpo é matéria. 

Mas Deus também soprou sobre nós Seu Espírito, o que significa que também somos espirituais. 

Podemos concluir que somos criaturas com um corpo unido à alma, ao espírito. Nossa alma é o 

princípio que nos faz Imagem de Deus por excelência, mas não temos como viver neste mundo 

apenas com alma. Deus nos criou com corpo e por isso nosso corpo é muito importante para 

vivermos conforme Deus pensou. É a matéria que nos assemelha as outras criaturas e nos faz ser 

E 
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chamados animais, mas não somos como qualquer animal, pois a alma é a forma, a essência do 

nosso corpo, somos racionais. 

 Homem e mulher: em Gênesis 1, 26 lemos que Deus criou o ser humano como homem 

e mulher, e em Gênesis 2, 18 Deus criou a mulher da costela do homem. Isto diz que homem e 

mulher são um para o outro uma ajuda adequada. Isto indica que Deus criou o ser humano dessa 

forma (homem e mulher) e que ambos tem a mesma dignidade, foram queridos por Deus e devem 

auxiliarem-se um ao outro. 

 Essas informações são muito importantes para compreendermos quem somos e como Deus 

nos fez! 

 

Salmo 103 

Já conhecemos os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, o primeiro livro das Sagradas 

Escrituras. Também já entendemos a importância da criação da pessoa humana e suas diferenças 

em relação às outras criaturas. 

 Além dos capítulos do livro do Gênesis, há também um dos Salmos, o Salmo 103, que 

conta sobre a criação.  

Vejamos: 

1Bendize, ó minha alma, o Senhor! Senhor, meu Deus, vós sois imensamente grande! De 

majestade e esplendor vos revestis,2envolvido de luz como de um manto.  

Vós estendestes o céu qual pavilhão,3acima das águas fixastes vossa morada. De nuvens 

fazeis vosso carro, andais nas asas do vento;4fazeis dos ventos os vossos mensageiros, e 

dos flamejantes relâmpagos vossos ministros. 

5Fundastes a terra em bases sólidas que são eternamente inabaláveis.6Vós a tínheis 

coberto com o manto do oceano, as águas ultrapassavam as montanhas.7Mas à vossa 

ameaça elas se afastaram, ao estrondo de vosso trovão estremeceram. 

8Elevaram-se as montanhas, sulcaram-se os vales nos lugares que vós lhes 

destinastes.9Estabelecestes os limites, que elas não hão de ultrapassar, para que não mais 

tornem a cobrir a terra. 

10Mandastes as fontes correr em riachos, que serpeiam por entre os montes.11Ali vão 

beber os animais dos campos, neles matam a sede os asnos selvagens.12Os pássaros do 

céu vêm aninhar em suas margens, e cantam entre as folhagens. 

13Do alto de vossas moradas derramais a chuva nas montanhas, do fruto de vossas obras 

se farta a terra.14Fazeis brotar a relva para o gado, e plantas úteis ao homem, para que 

da terra possa extrair o pão15e o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que lhe faz 

brilhar o rosto e o pão que lhe sustenta as forças. 

16As árvores do Senhor são cheias de seiva, assim como os cedros do Líbano que ele 

plantou.17Lá constroem as aves os seus ninhos, nos ciprestes a cegonha tem sua casa.18Os 

altos montes dão abrigo às cabras, e os rochedos aos arganazes. 
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19Fizestes a lua para indicar os tempos; o sol conhece a hora de se pôr.20Mal estendeis as 

trevas e já se faz noite, entram a rondar os animais das selvas.21Rugem os leõezinhos por 

sua presa, e pedem a Deus o seu sustento.22Mas se retiram ao raiar do sol, e vão se deitar 

em seus covis.23É então que o homem sai para o trabalho, e moureja até o entardecer. 

24Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra está 

cheia das coisas que criastes.25Eis o mar, imenso e vasto, onde, sem conta, se agitam 

animais grandes e pequenos.26Nele navegam as naus e o Leviatã que criastes para brincar 

nas ondas. 

27Todos esses seres esperam de vós que lhes deis de comer em seu tempo.28Vós lhes dais e 

eles o recolhem; abris a mão, e se fartam de bens.29Se desviais o rosto, eles se perturbam; 

se lhes retirais o sopro, expiram e voltam ao pó donde saíram.30Se enviais, porém, o vosso 

sopro, eles revivem e renovais a face da terra. 

31Ao Senhor, glória eterna; alegre-se o Senhor em suas obras!32Ele, cujo olhar basta para 

fazer tremer a terra, e cujo contato inflama as montanhas.33Enquanto viver, cantarei à 

glória do Senhor, salmodiarei ao meu Deus enquanto existir.34Possam minhas palavras 

lhe ser agradáveis! Minha única alegria se encontra no Senhor.35Sejam tirados da terra 

os pecadores e doravante desapareçam os ímpios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

Aleluia. 

(Citação extraída da Bíblia Ave-Maria online) 

 

Este Salmo conta, brevemente, alguns detalhes da Criação. É interessante notar como 

tudo o que Deus fez está extremamente relacionado entre si. As águas, as plantas, os animais, as 

montanhas e os vales, Deus tudo fez por um motivo e estabeleceu uma ordem entre suas criaturas. 

A ordenação de toda a criação, cada elemento criado por Deus permite-nos contemplar 

o poder, a beleza, a bondade do Criador, que, como vimos, não apenas criou tudo, mas continua 

sustentando na existência tudo o que fez. É por isso que com nossos estudos precisamos aprender 

a louvar ao Senhor por tudo o que Ele realizou e continua realizando em nossas vidas. 

 

Louvor a deus pela criação 

Antes de continuarmos nosso estudo sobre os primeiros capítulos do livro do Gênesis, 

conheceremos uma oração bíblica de louvor a Deus por toda sua Criação. Essa oração foi feita por 

três jovens que foram fiéis a Deus. Quando eles foram obrigados pelo rei a adorar uma estátua, 

algo que contraria o 1º mandamento da Lei de Deus (Amar a Deus sobre todas as coisas e só a Ele 

prestar culto), preferiram morrer na fornalha do que serem infiéis ao Senhor. Mas quando foram 

jogados na fornalha não morreram e nem se queimaram, mas do meio das chamas de fogo 

elevavam a Deus um louvor. Dizendo: 

 

52Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória! Que seja 

bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação! 
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53Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna 

glória! 54Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos, e por estardes sentado 

sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação! 55Sede bendito sobre 

vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação! 

56Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória! 

57Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 58Céus, 

bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

59Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 60Águas e tudo o 

que está sobre os céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

61Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

62Sol e lua, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 63Estrelas dos céus, 

bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

64Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai-o e 

exaltai-o eternamente! 65Ó vós, todos os ventos, 

bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o 

eternamente! 

66Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o e 

exaltai-o eternamente! 67Frio e geada, bendizei o 

Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

68Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, louvai-o e 

exaltai-o eternamente! 69Frios e aragens, bendizei 

o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 70Gelos 

e neves, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o 

eternamente! 

71Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai-o e 

exaltai-o eternamente! 72Luz e trevas, bendizei o 

Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente!73Raios e 

nuvens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o 

eternamente! 

74Que a terra bendiga o Senhor, e o louve e o exalte eternamente! 75Montes e colinas, 

bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 76Tudo o que germina na terra, 

bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

77Mares e rios, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 78Fontes, bendizei o 

Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 79Monstros e animais que vivem nas águas, 

bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

80Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 81Animais e 

rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 

82E vós, homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 83Que Israel bendiga 

o Senhor, e o louve e o exalte eternamente! 

Representação dos três jovens na 

fornalha. 
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84Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 85Vós que estais a 

serviço do templo, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 86Espíritos e almas 

dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente!  

87Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente! 
88Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente, porque 

ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos da mão da morte; tirou-nos da 

fornalha ardente, e arrancou-nos do meio das chamas. 

89Glorificai o Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.90Homens 

piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses, louvai-o, glorificai-o, porque é eterna a sua 

misericórdia! 

Daniel 3, 52-89 (Citação extraída da Bíblia Ave-Maria online) 

 

 (Se você quiser saber mais sobre a história dos três jovens (Ananias, Azarias e Misael) peça 

para aos seus responsáveis para lerem à você nas Sagradas Escritura o capítulo 2 do livro de 

Daniel). 

 

ATIVIDADES 

1) Leia o texto acima duas vezes: a primeira silenciosamente e a segunda em voz alta. 

2) Copie em seu caderno: 

- O título “Estudo da Criação (continuação)” e abaixo os parágrafos que apresentam esse lápis (

) no seu início. 

3) Copie em seu caderno o versículo que mais gostou deste louvor feito pelos jovens. 

4) Procure no dicionário as palavras que você não conhece da oração de louvor pela criação e 

escreva o significado em seu caderno. 

5) Decore os versículos 52, 89 e 90 e diga-os aos seus responsáveis. 

6) Escreva uma breve oração a Deus louvando-o pela Criação. À noite, antes de dormir, reze 

essa oração com seus responsáveis. 
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Capítulo 1 

Apresentação da Disciplina História 
 

Introdução 

ESTA aula, estudaremos os princípios básicos da História, pois a humanidade vive no 

tempo e, através de suas escolhas, participa ou não do plano de Deus. Deus criou todas as 

coisas para o homem. Este vive um período nesta terra onde deve decidir se estabelecerá 

uma aliança de amor com Deus ou não. Sua vida futura, a vida eterna, depende dessa 

decisão terrestre. Para realizarmos um bom estudo da História temos que estabelecer algumas 

noções fundamentais que serão expostas a partir de agora. 

 Este estudo da disciplina História deseja fazer com que você ame a Deus e contemple a 

Sua Providência através dos acontecimentos históricos ao longo do tempo. Conheceremos alguns 

eventos da história da humanidade, onde observaremos épocas extraordinárias, que engrandeceram 

o nome de Deus, e períodos adversos, que nos recordam a triste queda dos nossos primeiros pais 

Adão e Eva e suas terríveis consequências. 

 

O que é a História? 

A História é o período de tempo entre a Criação e o Juízo Final, onde todos os homens 

serão julgados por Deus, sendo que uns serão salvos e outros condenados. O acontecimento mais 

importante que ocorreu na história da humanidade foi a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Há milhares de anos atrás, Deus criou todas as coisas, e as criou para o homem, sua criatura 

mais bela, pois foi criado à imagem e semelhança do Criador. Desde Adão e Eva, os filhos de 

Adão (que são todos os homens) marcham no tempo, assim como um exército marcha em um 

campo de batalha. Este tempo se encerrará no Juízo Final, onde todos serão julgados segundo suas 

obras. 

 

 Todas as pessoas vivem no tempo. É no tempo que o homem se salva ou se perde. Por isto, 

não podemos usar mal este período de prova.  
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“Ah! Meu Redentor, é o que eu fiz no passado: em lugar de aproveitar o tempo que me dáveis 

para chorar os meus pecados, abusei dele para excitar a vossa ira. Agradeço a vossa infinita 

bondade o ter-me aturado tanto tempo. Se não fosse infinita, como me houvera sofrido?” 

Santo Afonso Maria de Ligório 

Cada um de nós tem a sua própria história, ou seja, nascemos de uma família, em tal cidade, 

em tal estado; em tal data fomos batizados, em tal igreja, por tal padre. Além disso, passamos por 

diversas situações diferentes ao longo de nossa vida. Todas as nossas ações, pensamentos e 

palavras estão inseridos na história e prestaremos conta de cada um deles. Mas nossas histórias se 

inserem na grande História da humanidade, onde Deus, com sua infinita bondade e graça, quer 

salvar as almas que o amam.  

Dissemos, acima, que a humanidade marcha como um exército no tempo. Agora é preciso 

entender que não há só um, mas dois exércitos: os filhos de Deus e os filhos das trevas, o trigo e o 

joio, as ovelhas e os cabritos, para usarmos os termos da Sagrada Escritura. Um grande doutor da 

Igreja chamado Santo Agostinho usa os seguintes termos para expressar estes dois exércitos: a 

Cidade de Deus e a cidade dos homens.  

“Dois amores fundaram duas cidades, a saber: o amor-próprio, levado ao desprezo de Deus, a 

terrena; o amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial.”3 

Santo Agostinho 

Uma cidade ama a Deus e a outra ama a si mesmo. Estas duas cidades estão em guerra, 

mesmo que os nossos olhos não vejam o conflito. Na verdade, este conflito se passa dentro de cada 

um de nós. Todas as nossas ações, palavras e pensamentos ou são por amor a Deus ou por amor a 

nós mesmos. Trataremos mais profundamente deste assunto no capítulo 4. 

 

Por que estudar História?  

 Imagine um salão belíssimo, com 

quadros de pintores famosos, esculturas 

raras, contendo enfim, uma infinidade de 

coisas preciosas. O dono do salão, para 

atrair observadores, deve cuidar de um 

detalhe muito importante: a iluminação. 

 Não adianta alguém entrar em um 

belíssimo salão cheio de preciosidades 

com a luz apagada, pois assim não verá 

nada. Se o salão está escuro, não importa 

que haja nele as mais belas pinturas. É 

necessário que se acendam as luzes! “Ah! 

Que magnífica pintura”, dirá o observador. 

“Que escultura genial”, exclamará o 

visitante. Somente com a luz acesa as 

coisas se tornaram interessantes. 

 O salão é a História e a Luz é Nosso Senhor Jesus Cristo. “O povo que andava nas trevas 

verá uma grande luz e amanhecerá o dia para os que moravam nas sombras da morte” (Is 9, 1).  

 
3 Trecho retirado da obra “A Cidade de Deus”, parte 2, de Santo Agostinho, p. 165. 

Interior do Museu do Vaticano 
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 Jesus Cristo é o motivo de estudarmos a História, porque toda ela só faz sentido se 

entendermos que Deus faz parte dela de tal forma que se fez homem e habitou entre nós, porque 

nos ama e quer que vivamos com Ele por toda a eternidade. 

 

Como devemos estudar História? 

O tempo é dividido em três partes: passado, presente e futuro. A disciplina de História 

estuda o passado da humanidade. Etimologicamente, História (do grego, ἱστορία), significa 

pesquisa, conhecimento adquirido por meio de investigação.  

O historiador estuda as causas verdadeiras dos fatos históricos (acontecimentos). Ou seja, 

estudar História é compreender o que realmente aconteceu. Buscamos entender os acontecimentos 

desde o princípio até o fim, suas causas e consequências, respondendo as seguintes perguntas: O 

que aconteceu (o fato histórico)? Quando (época)? Quem (o sujeito da ação)? E onde (o local do 

fato)? Por exemplo: O nascimento de Jesus. 

1) O que aconteceu? O nascimento de Jesus Cristo. 

2) Quando? No ano 1 d.C., pois este evento é o que marca o início do nosso calendário. 

3) Quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

4) Onde? Na cidade de Belém, na Judeia. 

Como foi dito acima, o historiador deve buscar as causas dos acontecimentos, não se 

limitando a responder as quatro perguntas. Vamos dar outro exemplo: as Grandes Navegações. 

Há muitos anos atrás, em uma época em que não existiam carros e aviões, os portugueses 

iniciaram as chamadas Grandes Navegações, ou seja, organizaram grandes expedições marítimas 

com seus barcos à vela (designadas caravelas). Era uma grande aventura!  

Inicialmente o historiador deve responder às quatro perguntas: o que aconteceu? O início 

das Grandes Navegações; quando? No ano de 1415 d.C.; quem? Os portugueses, especialmente 

Dom Henrique, o Navegador; onde? Em Portugal. 

Mas temos que ir além disso e perguntar: por que os portugueses fizeram isso? O que os 

moveu? Qual foi a causa deste acontecimento? As respostas para estas perguntas não são fáceis de 

conseguir. Para isso, o historiador analisa documentos, tradições, obras literárias, etc. Algumas 

destas respostas já foram encontradas: Os portugueses desejavam expandir a fé católica e o 

império, ou seja, desejavam que mais almas conhecessem o nome de Jesus e fossem civilizadas. 

Isto quer dizer que a expansão da fé foi a causa do acontecimento conhecido como grandes 

navegações. Evidentemente que havia outras intenções como a conquista de novas terras, 

comércio, a busca por ouro e prata, mas a causa principal foi a dilatação da fé católica. 

  

“Tal fé católica, tendo sido, de certo modo, a linfa vital, que alimentou a nação portuguesa desde 

seu nascimento, assim foi senão a única, certamente a principal fonte de energia, que elevou a 

vossa pátria ao apogeu da sua glória de nação civil e nação missionária, ‘expandindo a fé e o 

império’. Refere-o a história e os fatos o atestam”.4 

Papa Pio XII 

 

 
4 Trecho da encíclica “Saeculo exeunte octavo” do Sumo Pontífice Papa Pio XII aos bispos de Portugal, nº 4. 
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A História atingiu seu ponto máximo em Jesus Cristo 

 A História começou na Criação e irá terminar com o Juízo Final, mas seu ponto mais 

importante foi a vinda de Jesus Cristo. Ele dividiu a História em duas partes: todos os 

acontecimentos antes de Cristo nascer assinalamos como “antes de Cristo” (a.C.) e tudo o que 

aconteceu depois de Cristo colocamos “depois de Cristo” (d.C.). Esta divisão é adotada em quase 

todo o mundo, provando a importância de Jesus na História. 

 O início da vida de Jesus se deu no dia 25 de dezembro do ano 1 (nesta data celebramos o 

Natal) e o fim da Sua vida terrestre se deu na Ascensão de Cristo, no ano 33, quarenta dias após a 

Sua Ressurreição. 

 

Linha do Tempo 
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Atividades 

1) A História é o período de tempo que vai da Criação até o Juízo Final.  

a) Quando se iniciou a História?  

b) Quando terminará a História? 

2) Como Santo Agostinho chama os dois exércitos que são inimigos um do outro?  

3) Qual é a importância de se estudar História? 

4) Qual é a importância de Jesus na História? Peça que a criança dê o exemplo dado na aula acima 

sobre o salão e a iluminação. 

5) Em quantas partes o tempo é dividido? 

6) Como se chamam estas partes? 

7) Quais são as quatro perguntas que o historiador deve responder? 

8) O que mais o historiador deve responder? 

9) Qual foi a causa das Grandes Navegações? 

10) Copie a linha do tempo. 
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Capítulo 6 

Início da História Sagrada 
 

A eternidade de Deus: “No princípio Deus criou o Céu e a Terra” (Gn 1, 1). 

 Só Deus é eterno, ou seja, não tem princípio e nem fim. Ele criou todas as coisas que 

existem por puro ato de amor, porém não precisa delas para ser feliz, pois tem em Si mesmo uma 

felicidade infinita. 

 Então, por que Ele criou os Anjos e os homens se estes não lhe eram necessários? Em Sua 

infinita bondade e sabedoria, Deus quis criar esses seres semelhantes a Ele para ver reflexos de 

Sua glória. Isto significa que o Bom Deus contempla em nós o Seu amor, a Sua sabedoria, a Sua 

Bondade, a Sua justiça e, isso tudo, aumenta a Sua glória. 

 

A criação dos Anjos: Embasado em Santo Agostinho e Pe. Augustin Berthe. 

 Numa admirável manifestação 

de amor, de sabedoria e de poder, 

Deus tirou do nada o Céu e a Terra, e 

destinou esta dupla morada para uma 

multidão inumerável de seres distintos 

que são, em graus diversos, imagens 

das infinitas perfeições divinas. 

 No céu, no primeiro dia da 

criação, Deus disse: “Faça-se a luz” e 

a luz se fez. Esse ato deu origem aos 

Anjos que são puros espíritos, ou seja, 

não possuem a realidade material, mas 

são dotados de uma inteligência 

incomparavelmente maior que a do 

homem. Os Anjos formam a Milícia 

Celeste, um imenso exército que 

compõe a Corte do grande Rei. 

 A palavra “Anjo” vem do latim 

“ângelus”, que significa “mensageiro 

ou enviado”. Santo Agostinho ensina 

que o termo “Anjo” é a função de um 

puro espírito e não aquilo que ele é. 

Como se o termo “Anjo” fosse a 

“profissão” de um puro espírito. Se 

alguém perguntasse ao seu pai o que 

ele é, deveria responder que é um ser São Miguel Arcanjo. 
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humano e se perguntasse o que faz, deveria responder que é professor. Assim também é com um 

puro espírito que pode exercer a função de um Anjo ou a de um Querubim. 

“Perguntas como se chama este ser? Respondo: Espírito. Perguntas qual a função? Digo: Anjo. 

Segundo o que é, é um espírito; segundo o que faz, é um Anjo”. 

Santo Agostinho 

Os puros espíritos são divididos em três grandes hierarquias: 

1) os Assistentes do Trono;  

2) os Administradores do Reino;  

3) os Legados do Soberano. 

 

Assistentes do Trono 

Na primeira categoria estão os Serafins, os Querubins e os Tronos. Os Serafins, os maiores 

de todos, são como um fogo ardoroso que queima de amor por Deus. Os Querubins contemplam 

mais de perto a claridade de Deus e possuem a plenitude da ciência. Os Tronos observam a vontade 

de Deus e são os executores de Seus decretos.  

 

Administradores do Reino 

Em segundo lugar na hierarquia, estão as Dominações, os Principados e as Potestades. 

Como num exército bem organizado, as Dominações dominam o poder dos Principados, como se 

fossem seus encarregados. Os Principados governam os anjos bons e dispõem o que estes têm de 

fazer e dirigem os mistérios divinos que hão de cumprir. As Potestades são os oficiais destinados 

a facilitar a execução das ordens, superando os obstáculos e afastando as tentações dos homens.  

 

Legados do Soberano 

A terceira categoria cumpre as missões transmitidas pelas hierarquias superiores. As 

Virtudes conservam as leis da natureza através de operações miraculosas. Os Arcanjos servem de 

embaixadores em circunstâncias extraordinárias. Os Anjos são enviados junto das criaturas 

inferiores para lhes comunicarem os desígnios divinos ou velarem por aqueles cuja guarda lhes foi 

confiada.  

 Para visualizar melhor a composição da Milícia Celeste acompanhe o esquema seguir: 
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  Eis os nove coros de espíritos angélicos, criados por Deus para O conhecerem, 

amarem e servirem. Participando, por liberalidade divina, na infinita glória e na felicidade do 

próprio Deus, cantam incessantes louvores ao Criador: “Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos 

exércitos”.  
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Atividades 

1) Por que Deus criou os homens e os puros espíritos? 

2) Segundo o texto, quando Deus criou os puros espíritos? 

3) Copie em seu caderno o esquema sobre a hierarquia angélica. 
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Capítulo 1 

Definindo a Geografia 

palavra ‘Geografia’ vem do grego, GEOGRAPHIA: ‘GEO’ significa “terra” 

e ‘GRAPHIA’ significa “descrever” ou “descrição”. Sendo assim, Geografia significa 

algo como a “descrição da terra”. No entanto, como veremos a seguir, essa maravilhosa 

Ciência é muito mais do que simplesmente descrever a paisagem criada por Deus, é também o 

estudo da relação estabelecida entre o homem e essa paisagem. 

Para facilitar o entendimento 

sobre a Geografia, comparemo-la à 

uma árvore. Ela é composta por tronco 

e galhos que lhe conferem uma 

aparência diferenciada; as raízes  dão 

nutrientes e sustentação à árvore; e a 

parte mais central, chamada cerne que é 

considerada a melhor madeira para se 

construir um móvel, pois é bela e muito 

resistente, mas está longe dos nossos 

olhos, e é mais trabalhoso de se extrair 

da árvore. 

Os galhos e o tronco, podem ser 

comparados aos assuntos mais comuns 

da Geografia, conforme apresentamos 

no Capítulo anterior. 

Porém, fica faltando apresentar 

também seu cerne mais belo e suas 

raízes mais profundas. O cerne da 

Geografia representa o que há de mais 

belo no mundo: todas as belezas 

naturais que nosso Deus criou para que as contemplássemos, e o ser humano e suas diferentes 

ações que o levam a Deus. É a identidade que possui o perfume de Cristo, que engrandecem a Sua 

Pessoa. Sua essência, o cerne, é então o próprio Deus, Criador de todas as coisas. 

As raízes, responsáveis por sustentar a árvore e lhe dar o alimento necessário, são as 

Sagradas Escrituras, a Santa Doutrina Católica, a Tradição, a vida dos Santos e seus ensinamentos, 

tudo reunido e harmonizado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. 

Desta maneira, podemos chegar a uma definição: 

A Geografia é uma Ciência que estuda as ações humanas em sociedade e sua relação com 

a criação, o que contribui para a sua perfeição. 

A partir desta breve, mas rica definição, podemos determinar 5 pilares que sustentam a 

Ciência Geográfica: 

 

A 

Cerne 

Casca 

Recorte de um tronco 
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1) Missão de cocriação. 

2) Trabalho. 

3) Contemplação da criação. 

4) Vocação à civilização. 

5) Cultura. 

Leia o seguinte trecho da Sagrada Escritura: 

“26E (por fim) disse: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e presida aos 

peixes do mar, e as aves do céu, e aos animais selváticos, e a toda a terra, e a todos os 

répteis, que se movem sobre a terra. 27E criou Deus o homem a sua imagem; criou-o a 

imagem de Deus, varão e fêmea os criou. 28E Deus os abençoou, e disse: Crescei te 

multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as 

aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. 29E Deus disse: eis que 

vos dei todas as ervas, que dão semente sobre a terra, e todas as árvores, que encerram 

em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento, 30e a todos os 

animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que se move, sobre a terra, e em que 

há alma vivente, para que tenham que comer. E assim se fez.”5 (Gn 1, 26-30) 

Esta passagem da Sagrada Escritura é essencial para o nosso entendimento daquilo que é 

mais essencial à Ciência Geográfica. 

Ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, Adão, e por consequência toda a 

humanidade, recebeu uma grande missão: conhecer e contemplar Sua criação, mas também 

transformá-la e usá-la livremente, desde que com sabedoria, a fim de sobreviver e servir ao Único 

Deus. Desta maneira, nos tornamos cocriadores das obras de Deus. 

Aliás, esta missão de cocriação deve também favorecer a vocação do homem para a 

construção da civilização, que nada mais é que o aperfeiçoamento de si e de seus costumes, 

expressos em suas obras materiais e espirituais, sustentados por uma autêntica e verdadeira cultura. 

Para facilitar o entendimento, imagine que seus pais planejem construir uma casa. Para 

isso, contratarão uma equipe de pedreiros qualificados para o trabalho. Embora sejam eles que 

façam todo o serviço, quem dá os comandos de como e onde cada coisa deve ser feita, é o pai. 

Agora vamos à construção da casa propriamente dita: o primeiro e o mais importante passo 

para sua construção, depois de limpar o terreno, é colocar o alicerce. Ele é a base da casa, pois, 

além de evitar que ela fique torta, confere-lhe firmeza. Depois disso, as paredes são levantadas, e 

por último é posto o telhado, ao mesmo tempo que é feito o acabamento (detalhes que embelezam 

a casa: janelas, portas, pintura, molduras de parede, etc.).  

 

 

 

 

 

 
5 Bíblia Sagrada do Padre Matos Soares, 1956. 
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O alicerce representa a missão de cocriação que Deus deu ao homem, de ser cocriador e 

administrador de Sua criação, ou seja, todo o universo. Esta missão será a base para todo o nosso 

estudo. 

As paredes da casa, são os 

assuntos referentes ao mundo 

natural e à formação da sociedade, 

observando as principais 

transformações da paisagem 

realizadas pelo homem, desde a 

época de Adão até a atualidade, e 

sua vivência em sociedade. 

O telhado que cobre toda a 

casa e o acabamento da 

construção, representam o estudo 

e a contemplação da Grandeza e 

Beleza de Deus Criador expressas 

na Sua criação, nas ações de Sua 

Igreja e nas boas ações humanas. 

Assim sendo, o pedreiro 

que constrói a casa representa o 

homem cocriador que transforma 

a criação divina e constrói a 

sociedade. Embora seja o pedreiro 

que esteja construindo a casa, 

quem lhe dá as ordens é o mestre 

de obras e o dono da casa; da 

mesma maneira, o homem 

cocriador transforma o espaço e é 

submisso ao mestre de todas as 

obras, Deus. 

No entanto, é também necessário lembrar que o que forma e transforma a sociedade é a 

Religião e a contemplação da Verdade, ou seja, do Verdadeiro Deus Criador de todas as coisas. 

Quanto mais um povo se aproxima desse cerne, mais desenvolvido e santo será, caso contrário, 

será cada vez mais destruído e sem beleza, semelhante a uma planta que não recebe água e que 

depois de um tempo, murcha, seca e morre. Deus e Sua Igreja são os nutrientes que faz com que a 

planta cresça, apresente as mais belas flores e saborosos frutos. 

 

Reforçando o Saber 

1- O que é Geografia. Para facilitar a explicação, utilize o exemplo da construção da casa. 

2- Quais são os 5 pilares da Geografia? 
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Capítulo 3 

A missão divina (parte 1) 
A missão de cocriação é um tema que será sempre lembrado ao longo do percurso destes estudos, pois ela constitui o fio condutor 

de todas as ações humanas, enquanto transformação da paisagem, estabelecimento de uma cultura e de uma civilização. Assim, 

sempre que este tipo de assunto for tratado, procure relembrar o que representa essa missão na vida do homem e se ele a está 

realizando como Deus a idealizou. 

PÓS Adão e Eva terem sido criados, Deus lhes deu a missão de serem cocriadores com 

Ele, ou seja, administradores e transformadores do espaço, missão esta que se perpetuaria 

entre as gerações seguintes até os dias atuais: 

Esta missão foi dada ainda dentro do Paraíso: “Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e 

colocou-o no jardim do Éden, para que o cultivasse e guardasse” (Gn 2, 15)6. Mas, para que 

trabalhar no Paraíso terrestre se ele era perfeito? De fato, devido a essa perfeição, como cocriadores 

ainda não necessitavam de aplicar muito esforço. 

O sentido de Deus ter dado a Adão a missão de trabalhar no Paraíso, foi que as coisas que 

Deus criara, cresciam mais e melhor com a ajuda do trabalho humano, porém, este trabalho não 

era uma coisa necessária, era uma graça prazerosa. Mas, isso só ocorria porque o casal vivia ainda 

em estado de inocência e de graça. Aliás, todos aqueles que buscam viver na perfeita santidade 

também podem realizar seus trabalhos, embora necessários à sobrevivência, de forma fácil e 

agradável, a ponto de não perceber as fadigas próprias de cada dia. 

  Podemos citar o exemplo de um agricultor, que trabalha todos os dias (de segunda à 

sábado) em uma grande plantação de feijão. Ele trabalha debaixo do Sol quente da manhã e da 

tarde, cansado pelo acúmulo das fadigas 

diárias e, para piorar, a terra é de difícil 

produção. 

Assim, ele tem duas escolhas: a) 

alegrar-se por saber que Deus providencia 

todo o necessário e que se fizer bem feito, 

com amor e dedicação, haverá muito feijão 

que servirá de alimento para muitas pessoas 

ou não, e, mesmo assim, esperar da 

Providência; ou b) fazer o mesmo trabalho, 

mas sempre preocupado se conseguirá atingir 

a meta, se não vai chover muito e destruir a 

plantação, qual o melhor adubo, 

murmurando pelo cansaço que vai se repetir 

no dia seguinte. 

No primeiro caso, como faz tudo por 

amor e servidão a Deus, acaba se esquecendo 

das fadigas do dia a dia e de todas as outras 

preocupações e se alegra. No segundo, por 

 
6 Bíblia Sagrada do Padre Matos Soares, 1956. 

A 

Mosaico de Abel e Caim oferecendo os frutos de seu trabalho a 

Deus – Um faz tudo com amor e dá o melhor, o outro é egoísta e 

invejoso e dá o pior. 
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mais que a plantação cresça muito e dê alimento para todos, que não falte dinheiro e que não haja 

nenhum outro contratempo, mesmo assim não ficará satisfeito e feliz. Por isto, é de extrema 

relevância que observemos estas duas situações, pois elas se repetem muitas vezes na sociedade 

atual, seja no campo, na cidade, em casa, na fábrica, etc. 

Lembremo-nos de que o homem nasceu para ser feliz e só alcançará a plena felicidade se 

contemplar a Deus. Quando os homens só contemplam as riquezas e os prazeres, nunca alcançarão 

felicidade verdadeira. Posteriormente, mostraremos como mudar esse quadro. 

Voltando ao percurso da história da humanidade decaída: após o pecado original e a 

expulsão do Paraíso, Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao Céu, 

submetidos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Necessitavam voltar à 

perfeição: 

“E o Senhor disse a Adão: Porque destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore 

de que te ordenei, dizendo: ‘Não comerás dela’, maldita é a terra por causa de ti; com dor 

comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá; e 

comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à 

terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás.” (Gn 3, 17-19) 

Deus não os abandonou à própria sorte, e não os expulsou do Paraíso apenas para dar-lhes 

uma repreensão pelo delito cometido.  

“Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal; 

ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva 

eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra 

de que fora tomado.” (Gn 3, 22-23). 

Após a queda, Deus prometeu um Redentor a Adão. Ele perdoou o homem e por amor à humanidade, deixa 

inalterada a missão do homem de guardião da criação. E ainda anunciou que uma mulher que esmagaria a 

cabeça da serpente. 
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Mesmo após o pecado, Deus, por amor à humanidade, deixou inalterada a missão do 

homem de guardião da criação, mas acrescentou um meio pelo qual voltasse a alcançar o Paraíso 

Eterno: o trabalho (“lavrar a terra de que fora tomado”). Como será visto adiante, o trabalho não 

é diferente da missão de cocriação, mas, a partir do pecado, essa missão se torna árdua e por vezes 

sem interesse na salvação ou em servir a Deus, mas apenas para enriquecimento e vanglória 

própria. 

Desta maneira, o homem conseguirá voltar à perfeição e ser merecedor da morada celeste: 

realizando a missão dada por Deus de dominar a terra e toda criatura, com o suor de seu rosto. 

Como agora não possuem mais as dádivas da perfeição santa, o trabalho se tornou sofrido 

e angustiante, fadiga e pena, por causa do pecado cometido. Eles pecaram pela desobediência e 

soberba, querendo ter o domínio absoluto sobre todas as coisas, acreditando que seriam deuses, 

sem se submeterem à vontade do Criador, e isso os afastou de Seu olhar de amor. 

 

Reforçando o saber 

1- Em que consiste a missão do homem dada por Deus? 

2- Por que Adão e Eva foram expulsos do Paraíso? 

3- Após o pecado original, a missão de cocriação continua? Será fácil? Explique. 
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Introdução 

 
STE material tem por objetivo levar o aluno a contemplar a beleza como reflexo 

de Deus, expressa na obra da criação. Que o mesmo compreenda, através da 

arte, que Deus é O Autor de toda criação, que dispôs com beleza as partes do 

Universo; que ele aprenda a contemplar a beleza da Arte Sacra e perceba que o dom 

artístico, dado por Deus, é a forma do homem se expressar e de contemplar, em sua 

obra, o próprio Criador. Que pela apreciação e escuta musical, o estudante entenda a 

importância de saber ouvir e fazer silêncio, virtude necessária para alcançar a 

intimidade com Deus. Que pelo estudo da Arte, o aprendizado e desenvolvimento das 

habilidades artísticas conduzam o estudante à aquisição de virtudes, tal como a busca 

pelo bem, pelo belo e pela verdade, frutificando em uma vida autenticamente cristã, 

de santidade. 
 

Caros alunos, 

 

É importante que a leitura dos textos seja feita com muita atenção para maior entendimento e 

aprendizado. Em seguida, realize as atividades e os exercícios.  

 

Para exercer a apreciação e a escuta musical, durante as 

atividades escute alguns Cantos Gregorianos. 

A saber, o Canto Gregoriano é o canto oficial da Igreja Católica 

e por essência é uma oração. Foi estabelecido pelo papa São 

Gregório Magno no século VI. Indicação para encontrar os 

cantos:  

 

TV Arautos (Cantos disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCV7p2362kGftQc07

bpVomUQ> 

Procure a sessão “Clave de Sol”.) 

 

Ao escutar os cantos, procure fazer silêncio, aproveitando esse 

tempo para rezar e exercer essa virtude.  

 

As aulas de Arte podem acontecer uma vez por semana. Para que 

os trabalhos de Arte sejam organizados e preservados, guarde-os 

em uma pasta. Sugestão: arquivar os trabalhos em uma pasta 

catálogo (fácil acesso).  

                             

                                             

E 

https://www.youtube.com/channel/UCV7p2362kGftQc07bpVomUQ
https://www.youtube.com/channel/UCV7p2362kGftQc07bpVomUQ
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Estudo da Arte: qual a importância? 

EGUNDO a doutrina da Igreja Católica, contida no Catecismo, a arte é de fato uma forma 

de expressão propriamente humana; acima da procura das necessidades vitais, comum a 

todas as criaturas vivas, ela é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser 

humano. Nascendo de um talento dado pelo Criador e do esforço do próprio homem, a arte é uma 

forma de sabedoria prática, que une conhecimento e habilidade para dar forma à verdade de uma 

realidade na linguagem acessível à vista e ao ouvido. A arte inclui certa semelhança com a 

atividade de Deus na criação, na medida em que se inspira na verdade e no amor das criaturas. 

Como qualquer outra atividade humana, a arte é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem: 

o Céu.  (Catecismo da Igreja Católica - 2501) 

 

Deus: criador de todas as coisas. Homem: criatura capaz de 

criar. 

“A criação, admirável e harmoniosa, Deus não a fez senão para o homem, e se a fez tão 

maravilhosa, tão grande, diversificada, rica, útil, benéfica, para alimentar o corpo e conduzir a 

alma a Deus, é por causa do homem”. 

(São João Crisóstomo) 

Sendo Criador, Deus dá o próprio ser, tira algo do nada — ex nihilo sui et subiecti — e isto, 

em sentido exato, é um modo de proceder exclusivo do Onipotente.  

“No princípio, Deus criou o céu e a terra.”  

(Gênesis 1, 1) 

S 

Ícone Criação do mundo 



73 
 

 

O Altíssimo sustenta todas as criaturas, é o único Ser necessário; todos os outros são 

casuais, ou seja, poderiam não existir. 

“Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem n’Ele.” (Cl 1, 17)  

 

“E transcende os seres criados, pois está acima de todas as suas obras.” (Eclo 43, 30) 

 

O grande e único Autor de todas as coisas, nosso Deus Todo Poderoso, vendo toda a sua 

obra, a Criação, considerou-a muito boa. São João Paulo II declara, em sua “Carta aos artistas”, 

que a página inicial da Bíblia nos apresenta Deus quase como o modelo exemplar de toda a pessoa 

que produz uma obra de arte; no artesão, reflete-se a sua imagem de Criador. No final de sua obra, 

criou o homem, o fruto mais nobre do seu projeto, a quem submeteu o mundo visível como um 

campo imenso onde exprimir a sua capacidade inventiva.  

 

 

Por isso, quanto mais consciente está o artista do dom que possui, tanto mais se sente 

movido a olhar para si mesmo e para a criação inteira com olhos capazes de contemplar e 

agradecer, elevando a Deus o seu hino de louvor. Só assim é que ele pode compreender 

profundamente a si mesmo e a sua vocação e missão. 

Detalhe das mãos do Artesão 
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Arte Sacra: santas imagens  

 Uma obra de arte (arquitetura, pintura, escultura, música etc.) é considerada sacra quando 

é destinada à uma função litúrgica.  

Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão, de pleno direito, as belas artes, 

e muito especialmente a arte religiosa e o seu mais alto cume, que é a arte sacra. Elas tendem, por 

natureza, a exprimir de algum modo, nas obras saídas das mãos do homem, a infinita beleza de 

Deus, e estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus se não tiverem outro fim senão o 

de conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através das suas obras, o espírito do homem 

até Deus. 

É esta a razão pela qual a santa Mãe Igreja amou sempre as belas artes, formou artistas e 

nunca deixou de procurar o contributo delas, procurando que os objetos referentes ao culto fossem 

dignos, decorosos e belos, verdadeiros sinais e símbolos do sobrenatural. A Igreja julgou-se 

sempre no direito de ser como que o seu árbitro, escolhendo entre as obras dos artistas as que 

estavam de acordo com a fé, a piedade e as orientações veneráveis da tradição e que melhor 

pudessem servir ao culto. 

Anunciação" - Beato Fra Angélico 
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 A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras 

expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui 

parte necessária ou integrante da Liturgia solene. A música sacra será, por isso, tanto mais santa 

quanto mais intimamente unida estiver à ação litúrgica, quer como expressão delicada da oração, 

quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas.  

  

Pelas palavras de Bento XVI, em um discurso de agradecimento ao assistir a um concerto 

(2007), percebe-se a riqueza e a beleza própria da música:  

"Agradeço àqueles que unem a música e a oração no louvor harmonioso de Deus e das suas 

obras: eles ajudam-nos a glorificar o Criador e Redentor do mundo, que é a obra maravilhosa 

das suas mãos. Estes são os meus bons votos: que a grandeza e a beleza da música possam 

infundir inclusive em vós, queridos amigos, uma renovada e contínua inspiração para construir 

um mundo de amor, de solidariedade e de paz.” 

 

Ilustração: Monges cantando Canto Gregoriano 
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Beleza: expressão e reflexo de Deus  

Os salmos são expressão da beleza Divina e por meio deles é possível contemplar a obra 

perfeita do Criador: 

Salmo 8 

Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra!  

Vossa majestade se estende, triunfante,  

por cima de todos os céus. 

Da boca das crianças e dos pequeninos  

sai um louvor que confunde vossos adversários,  

e reduz ao silêncio vossos inimigos. 

Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos,  

a lua e as estrelas que lá fixastes: 

Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele?  

Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? 

Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos,  

de glória e honra o coroastes. 

Deste-lhe poder sobre as obras de vossas mãos,  

vós lhe submetestes todo o universo. 

Rebanhos e gados, e até os animais bravios,  

pássaros do céu e peixes do mar,  

tudo o que se move nas águas do oceano. 

Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra! 

 

 

Paisagem: natureza 
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São João Damasceno diz que a beleza e a cor das imagens estimulam sua oração. É uma 

festa para seus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula seu coração a dar glória a Deus. 

A beleza é a chave do mistério e apelo ao transcendente. É convite a saborear a vida e a sonhar o 

futuro.  

Por isso, a beleza das coisas criadas não pode saciar e suscita aquela misteriosa saudade de 

Deus que Santo Agostinho soube interpretar com expressões incomparáveis: “Tarde Vos amei, ó 

Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei!”  Há belezas existentes nas criaturas, que são reflexos 

da Beleza do Criador e ao contemplar tal beleza estaremos conhecendo, amando, louvando e 

glorificando a Deus.  

 

 

  

“A beleza é o reflexo de Deus” 

(Santo Tomás de Aquino) 
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Atividades 

Exercício 1: Leia o texto novamente destacando as partes que mais lhe chamaram a atenção. 

Em seguida, responda à pergunta oralmente e realize os exercícios abaixo. 

Pergunta: 

1. Segundo o que foi estudado, o que é Arte? 

 

Exercício 2: Em um ambiente aberto, observe o que está a sua volta, observe a paisagem que 

compõe sua visão. Contemple-a percebendo a beleza da obra de Deus e compreendendo que nada 

do que está vendo existiria se Ele não tivesse criado.   

Use o talento dado por Deus a você e faça uma produção artística que expresse a beleza do 

grande e único Autor.  

Essa produção artística pode ser feita por ilustração em folha sulfite A4, usando lápis de 

cor, giz ou mesmo tinta para colorir. 

 

 

 
 

Exercício 3: Leia Gênesis 1, 9-19.  

Faça uma ilustração contemplando o que está no texto.  

 

Exercício 4: Apreciação de imagens. 

Observe as imagens a seguir: 

Na primeira imagem, contemple a obra de Deus: a criação. Aprecie na imagem a beleza da 

obra do grande e único Autor de todas as coisas: nosso Deus Todo Poderoso. 

Na segunda, contemple-a compreendendo que o homem, como criatura de Deus, recebeu um 

dom de Deus e é capaz de representar, através da Arte, a beleza que eleva nossas almas à Deus. 

Ao contemplar as imagens, faça duas ilustrações representando cada uma delas.  

 

A ilustração é uma imagem, desenho, pintura ou colagem que serve normalmente para 

acompanhar um texto, a fim de, acrescentar informações, sintetizar, decorar ou representar 

visualmente o texto.  
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