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egoísmo 

Jogo da Luz 
Regras: 

1. Cada jogador recebe igual número de 
estrelas, diferenciadas, ou por cores ou 
com o nome do jogador. 
2. Tiram à sorte sobre quem começa a 
jogar, e jogam alternadamente no senti-
do dos ponteiros do relógio. 
3. O objetivo de cada jogador é levar 
estrelas às situações de pessoas em ca-
rência. Para o conseguir terá de fazer do 
seguinte modo: 
 3.1. Na primeira jogada cada jogador 
coloca a sua estrela num quadrado na 
rampa de lançamento (primeira coluna ou 

linha, que está a azul); 
 3.2. A partir da segunda jogada só 
pode avançar na horizontal ou na verti-
cal (1 único avanço em cada jogada): 
pode avançar o número de casas que 
quiser, desde que estejam desimpedidas 
ou em branco; 
 3.3. Não pode saltar outras estrelas; 
 3.4. Quando aparece uma nuvem ne-
gra lê em voz alta do que trata, ali pára 
e fica uma vez sem jogar; 
 3.5.Quando aparece uma nuvem lu-
minosa lê alto do que se trata, ali pára, 
mas fica com direito a saltar a próxima 
nuvem negra que encontrar. 
 3.6 Quando colocar a sua estrela nu-
ma situação de carência, lê pode come-
çar a jogar com a estrela seguinte. 
4. Quando uma situação de carência já 
tiver uma estrela, não pode ser colocada 
outra; 
5. Vence quem deixar mais estrelas nas 
situações de carência.  
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Vós sois a luz do mundo (Mt 5, 14) 
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