
Fevereiro 

14 Cinzas 
É dia de abstinência!  

Deixa de jogar uma vez,  

15/02 
Toma a tua cruz e         

segue-me!  
 

Partilha algum episódio 

em  que te sentiste Cire-

neu de alguém e avança 3 

casas. 

16/02 

 

17/02 
“Segue-Me”  

Aceita o convite de Jesus 
e avança 2 casas.  

19/02 
“foi a Mim que o fizestes” 

Ocupa a posição do 
jogador mais atrasado e 
que ele que avance 3 
casas.  

JOGO DA QUARESMA 2018 
Material requerido: Marcas (pin’s), tantas quantas os membros da família (jogadores); dado para lançar; e muito espírito de fé e diversão! 

18 Fevereiro 

I Domingo  

“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”  

É tempo de escutar a Palavra. Faz uma 

pausa e lê o Evangelho do dia.  

20/02 
Reza, em conjunto com 
os outros jogadores um 
Pai Nosso, por aqueles 
que não sabem perdoar.  

21/02 

 

24/02 
Neste período quaresmal 

atreve-te a amar os outros, 

a espalhar amor, avança 2 

casas.  

23/02 
Que nunca te falte a cora-

gem de pedir perdão. Fica 

uma vez sem jogar e reflec-

te  naquelas vezes em que 

foste teimoso e não soubes-

te perdoar.  

22/02 
“E vós quem dizeis que Eu 
sou?” 

Dá uma breve definição do 
que Jesus Cristo é para ti.  

26/02 
“com a mesma medida de 

medirdes  para os outros será 

medido para vós”   

Faz o jogador da tua esquer-

da recuar uma casa, e tu 

recuas também uma casa.  

02/03 
Reza esta oração:  

“Senhor, que tenha eu força  
para resistir à tentação de 
cobiçar coisas alheias.” 

                Recua 1 casa.  

03/03 
Reza esta oração: “Senhor, que 
saiba sempre qual é o meu 
caminho, que me deixa guiar 
através do teu exemplo  e que 
volte para ti consciente do meu 
erro”.  
Avança 3 casas.  

25 Fevereiro 

II Domingo  

«Mestre, como é bom estarmos aqui!” 

Fica uma vez sem jogar e medita como 

o Senhor é bom. 

27/02 
Reza esta oração: “Senhor, 

que não seja eu igual aos 

escribas e aos fariseus, que 

siga  caminhos diferentes e 

procure ser à tua imagem.” 

 

28/02 
         “… para servir “ 

Faz uma delicadeza a um 
jogador à tua escolha.   

 

01/03 
 

04 Março 

III Domingo  

“Muitos, ao verem os milagres que 

fazia, acreditaram no seu nome.” 
 

Tu és um milagre!  

Diz isso a cada jogador. 

05/03 
Reflecte em silêncio: “Por todas 

as vezes que creio que me 

abandonaste, e Te expulso da 

minha vida , por todas as vezes 

que não aceito o que me dás, 

perdoa-me, Senhor.” 

Fica uma vez sem jogar. 

06/03 
    “Setenta vezes sete”  

Reflecte em silêncio:  “Por 

todas as vezes que não com-

preendo os outros e não aceito 

os seu erros, perdão, Senhor.” 

Recua 2 casas.  

07/03 

 

10/03 
“Tem piedade de mim, 

pecador” 

Pelo pecado, e por ser tam-
bém pecador, fica uma vez 
sem jogar.   

09/03 
     Mandamento do Amor!  

Dá um abraço ao jogador da 

direita e diz-lhe, de coração,  

que pode contar sempre 

contigo. 

08/03 
Reza: “Ajuda-me a seguir-Te e 
a falar de Ti, Senhor. Mesmo 
àqueles que não acreditam no 
teu amor e te julgam.” 

             Avança 4 casas.  

12/03 
 

Hoje o Evangelho fala de fé.  
Responde: Qual destas maté-
rias não é usada no sacra-
mento do Baptismo: 
Água, vinho, óleo. 
 

Se acertares avança 2 casas, 
se não recuas 2.  

16/03 
Jesus é muitas vezes rejeitado 

e injustiçado. Propõe uma 

oração a todos os outros 

jogadores pela paz no mundo. 

Avança 2 casas.  

17/03 
Por todas as vezes que apontas-
te o dedo ao outro sem o ouvir e 
sem te informares, pede perdão 
ao Senhor.  

Reza o acto de contrição, se não 
souberes recua 3 casas. 

11 Março  
IV Domingo  
Reza: “Que os meus gestos sejam manifestações 

da minha fé, e  que tenha eu sempre vontade de 

te seguir e em ti acreditar.” 

Avança 5 casas.  

13/03 
“Levanta-te toma o teu leito e 
anda”  

       Avança 3 casas, tu que 
acreditas que Jesus é o 
Filho do Deus vivo. 

14/03 

15/03 
Reza: “Que não me deixe 
mover por testemunhos 
falsos.” 

Fica uma vez sem jogar e 
pensa se alguma vez usas-
te testemunhos falsos. 

18 Março 

V Domingo   

“Eu estou, estará ali também o que Me serve” 

Servir-Te senhor, sempre será uma prioridade e 

uma maneira de te ter junto a mim. Avança 2 

casas.  

19/03 
Reza: Que nunca duvide da 

sua palavra e vontade, que 

tenha confiança para O se-

guir sem questionar.  

Avança 4 casas.  

20/03 
Que sejamos capazes de 

fazer a vontade do Pai 

mesmo quando esta parece 

difícil.  

         Recua 5 casas. 

21/03 
“Foi Ele que me enviou”.  

 

Responde:  quais são as 

três virtudes teologais? 

Avanças tantas casas quan-

tas virtudes acertares . 

24/03 
Ele é a vida e a ressurrei-
ção, livra do poder da mor-
te e abre a porta à vida 
eterna.  
 

Avança 4 casas e vai ao seu 
encontro.  

23/03 
Fica uma vez sem jogar por 

todas as vezes que não 

acreditaste naqueles que te 

são próximos e querem o 

teu bem.  

22/03 
 

25 Março  

Domingo  de Ramos 

Começa a grande SEMANA. 

Com uma oração espontânea, agradece a 

Jesus o imenso amor que te dedica. 

26/03 
Ajuda  Lazaro a fugir, mais 

uma vez, da morte. 

         Avança 5 casas .  

27/03 

 

28/03 
Judas entregou Jesus por 30 
moedas, esquecendo-se de 
que  aquilo que é importante 
não tem preço e não pode ser 
comprado.  
Qual era o segundo nome de 
Judas? 
Se acertares avança 2 casas.   

30/03 
Neste dia recordamos o 
máximo da entrega de Jesus. 
Ele amou-nos até ao fim. 
 
Partilha o que mais te im-
pressiona na narração da 
Paixão de Cristo. 

31/03 
Hoje é o dia do silêncio. 
Jesus foi sepultado.  

Fica uma vez sem jogar. 

29/03 
“O que eu faço não o compre-
endeis agora.”  

Descreve, por palavras tuas, 
uma das memórias de Quinta-
Feira Santa: O lava-pés.  

 

PÁSCOA DA 

RESSURREIÇÃO 

   Cristo  ressuscitou!  

         ALELUIA! ALELUIA!  

Cada carta mistério realizada com sucesso vale avançar uma casa.   

21/02 


