
 

                                  

                                    Em rede as ideias acontecem! 

 

Nome: ___________________________________________________ nº._____ turma: 3º Ano A 

Atividade 02 à Distância ERE 

 (enviar para conferência para o email do professor até 31/03/2020) 

marcelo.historia@icjcoracaodejesus.com.br 

                Livro ERE Unidade 1/Capítulo 3: O incognoscível conhecível (p.34 a 41) 
 

Gabarito/Roteiro: 

Parte I. Leia as respostas esperadas e/ou sugeridas nesse gabarito, posteriormente compare com as 
suas repostas. 
 
Parte II. Faça a autocorreção colocando certo, completando as respostas incompletas ou apagando e 
corrigindo as erradas. 
 
Parte III. Após a correção, aponte nesse gabarito, qual foi o seu erro e/ou dúvidas e envie para o email do 
professor. 
 
Parte IV. Se não houver erros ou dúvidas mande também um email informando o professor. 
 

 
Questões para aprofundamento e reflexão: 

 
1) Expliqe a frase:  Deus é o incognoscível conhecível. 
 
Resposta: A frase faz uma referência ao tema de abertura do capitulo 3 do livro didático. Segundo 
a fé cristã, e de outras religiões monoteístas como o judaísmo e o islamismo, Deus é o criador, 
aquele que deu origem a tudo o universo e ao mesmo tempo ele é misterioso, transcendente e 
invisível aos olhos, no entanto, para aqueles que têm fé, é possível sentir sua presença, sua ação, 
sua paz. Muitos artistas ao longo do tempo tentaram representar Deus em suas obras, uma das 
mais famosas a  criação de Michelangelo, artista renascentista do século XVI. 
 



 
             A Criação de Adão. Michelangelo Buonarotti, por volta de 1511, que fica no teto da Capela Sistina.

 
Apontamentos da questão:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Leia a secão – A boa notícia (p.38) e responda as questões de 2 a 4. 
 
2) O que os cientistas chamaram de “Particula de Deus”? 
 
Resposta: “Particula de Deus”, foi um termo utilizado por cientistas que estudam a origem do 
universo, no qual tudo que conhecemos tem um “ponto de origem”. Esse ponto seria uma particula 
subatômica, chamada de bóson de Higgs, em homenagem a Peter Higgs que, em 1964, tinha feito 
tal descoberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apontamentos da questão:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 
3) O que é para você uma pessoa religiosa? 
 
Resposta: Uma pessoa religiosa é aquela que tem religiosidade, de alguma forma está ligada a 
algo transcendente ou sobrenatural. A Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que 
possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for 
a religião. Ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere 
as coisas sagradas. 
 
Apontamentos da questão:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4) O que significa pertence a uma igreja? 
 
Respostas: É colocar em prática sua religiosidade seguindo determinadas doutrinas e rituais 
específicos de um grupo ou instituição. Igreja, do latim “ecclesia”, é um templo cristão, é o local da 
pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã , a qual detêm um 
corpo de sacerdotes, hierarquizado. No entanto, existem outros grupos de dão nomes diferentes 
aos seus templos, como por exemplo: sinagoga, mesquitas, zigurate, etc... 


