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Clasa aVII-a

Frumosul în viaţa creştinului

1.Analizează imaginile de mai jos şi completează tabelul comparativ:

Peisajul-
frumuseţea naturii

Tabloul-
frumuseţea artistică

Autor
Scop
Efecte
Observaţii



2.Prezintă legătura dintre frumuseţea spirituală şi cea comportamentală 
pornind de la citatele următoare:

3.Reflectă...

Citeşte, 

   analizează,  răspunde:

 - Dac-aş fi altcineva, aş alege să fiu ... pentru că ... .

Trupul omenesc este frumos numai în măsura 

în care oglindeşte sufletul.

(Constantin Brâncuşi) Comportamentul este o oglindă în care fiecare

îşi expune propria imagine.

(J.W.Goethe)

Fă bine cât poţi de mult şi vorbeşte despre asta 

cât poţi de puţin.

(Charles Dickens)



 - Dac-aş fi o floare, aş alege să fiu ... 

 - Dac-aş fi o culoare, aş alege să fiu ... 

 - Dac-aş fi un copac, aş alege să fiu ... 

 - Dac-aş  fi o pasăre, aş alege să fiu ...

 - Dac-aş fi un sentiment, aş alege să fiu ... 

 - Dac-aş fi o creaţie artistică, aş alege să fiu ... 

Motivează fiecare alegere într-o propoziţie! 

4.Să descoperim împreună...

 Numele mă reprezintă.

 Pornind de la fiecare literă a numelui tău, scrie o însuşire care să te 
caracterizeze, să te reprezinte. Exemplu: MARIA

 M – milostivă, miloasă

 A – ajutătoare, ageră

 R – răbdătoare, rugătoare

 I – iubitoare, iertătoare

 A-adorabilă, ambiţioasă

!!! Nu insista doar pe trăsături pozitive. Nimeni nu e perfect! Este important să 
recunoşti părţile mai puţin bune. Fac parte din viaţa ta şi vei şti unde ai de 
muncit.

Alcătuiţi un acrostih (poezie sau strofă în care literele iniţiale ale versurilor, 
citite vertical, alcătuiesc un cuvânt) pornind de la numele tău. 

5.Transcrie în caiet citatele următoare, înlocuind cuvântul bun cu frumos și 
invers. Rămâne același mesaj?

- Ceea ce este bun trebuie să fie, cu siguranță, și frumos (Socrate).



- Orice pom bun face roade bune (Matei 7, 17).

- Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună! 
(Psalmi 132, 1).

- Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele 
voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri (Matei 5, 16).


