
1. PÁRA – DÁ TEMPO 
 
Queixamo-nos tantas vezes de falta de tempo para Deus, para O conhecer, 
para O servir, para Lhe agradecer... vamos começar esta Quaresma a PARAR.  
 
Na 2ª feira cada aluno recebe um “STOP” onde vai escrever o nome de 
alguém a quem deveria dar mais tempo. Todos os dias às 15h fazem um 
minuto de silêncio e rezam por essa intenção.  
 
6ª feira colam o stop no placard colocado no pátio coberto. 
 

 
 

2. REPARA NO MUNDO – OLHA À TUA VOLTA 
 
Os dias estão sempre tão cheios de coisas para fazer que às vezes 
esquecemo-nos do mundo à nossa volta, das realidades diferentes das 
nossas. Na segunda semana da Quaresma vamos dar atenção a quem 
normalmente não damos.  
 
Cada turma tem uma fotografia colada ao lado do quadro (escolhida pela 
D.T.) com uma situação do mundo (guerra, sofrimento, doença, famílias 
pobres felizes,…) e às 15h de cada dia paramos e rezamos por eles.  
 
6ª feira colam a fotografia da turma no placard.  
 
Nesta semana vamos também trazer alimentos para as Famílias com Alma.  

 
3. REPARA, RECONSTRÓI A NOSSA ESCOLA 

 
O CBS não é um colégio sem vida, é feito e vive da vida de cada um, por isso 
precisamos de o reconstruir SEMPRE. Todas as pessoas são importantes e o 
colégio não seria o mesmo se TU não estivesses cá.  
 
Na 2ª feira cada aluno recebe um tijolo e deve escrever o seu nome nesse 
tijolo. Depois recolhe-se os tijolos baralha-se e recebem o nome de algum 
colega da turma e às 15h em um minuto de silêncio rezam e agradecem a 
presença dessa pessoa no colégio. Esta dinâmica deve ser repetida todos os 
dias.   
 
6ª feira colam o tijolo no placard. 

                                                       

 
4. REPARA NA TUA FAMÍLIA 

 
Todos temos dias melhores e dias piores em casa. Dias em que nem apetece 
olhar para a nossa família e dias em que estaríamos o dia todo a abraçá-los. 
Dias de gargalhadas e dias de lágrimas. A verdade é que a família é o nosso 
grande tesouro e, porque nem sempre tudo está bem, vamos rezar pela 
nossa família na quarta semana da quaresma. 
 
Às 15h paramos e rezamos pela família.  
 
Cada aluno deve levar para casa uma cruz em cartolina e decorá-la em 
família. No fim escreve o nome de cada pessoa que gostava de 
“trazer/lembrar na Via-Sacra, pessoas que queremos que estejam presentes 
na morte e na ressurreição de Jesus.  

 


