
Jogo de Memória: S. Josemaria

INSTRUÇÕES

1. Espalham-se todos os cartões de costas.
2. Cada jogador, à vez, tira dois cartões até encontrar dois que sejam iguais.
3. Ganha o jogador que tenha o maior número de pares de cartões.
4. No fim, podem ler-se as vinhetas que explicam cada imagem.

As imagens são do livro História de um sim, M. A. Cárceles e I. Torra, Ed. Rei dos Livros.
Jogo editado por: www.josemariaescriva.info
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1
A 9 de Janeiro de 1902 nasceu Josema-
ria Escrivá em Barbastro. É o primeiro 
filho varão do casal  José Escrivá e D. 
Dolores Albás.

8
Um dia faz a sua primeira confissão, a 
mãe ajudou-o a preparar-se e depois 
de se confessar Josemaria está muito 
contente por ter a alma limpa.

2
No dia 13 de Janeiro foi baptizado na 
Catedral, dedicada a Nossa Senhora da 
Assunção, com os nomes de José María, 
Julián, Mariano.

9
Aos dez anos Josemaria recebeu pela 
primeira vez Jesus na sua alma, na 
Comunhão. Ao voltar de comungar, 
manteve uma longa conversa com Jesus 
e agradeceu a visita ao seu coração.

3
Josemaria vai com os pais visitar 
Nossa Senhora de Torreciudad, para 
lhe agradecer o ter curado o menino de 
uma doença grave.

10
Em Julho morre a sua irmã Rosário. 
No ano seguinte falece Lolita e meses 
depois Maria Asunción. A morte das 
irmãs impressionou-o muito. 

4 
Ao voltar do colégio, Josemaria entra a 
correr em casa.
– Mamã, mamã, já cheguei!
E entra pela cozinha para lanchar.

11
Josemaria tem muita vergonha de 
cumprimentar as amigas da mãe. 
Quando chegam, a mãe tem de ir 
tirá-lo de debaixo da cama.

5
Aos domingos à tarde vai passear com 
o pai, que é sem dúvida o seu maior 
amigo. Quando está frio, compra-lhe 
castanhas assadas quentes.

12
Como todas as crianças, tirava as 
melhores notas nas matérias de que 
mais gostava, “Nas outras tinha boas 
notas, mas não tanto”, dizia.

6
Josemaria e a irmã gostam muito de 
histórias. Vão à cozinha e pedem a 
Maria, a cozinheira: “Queremos  que 
nos contes a história”.

13
Josemaria frequentava o quarto ano 
no Instituto de Logroño. Tinha muitos 
e bens amigos.

7
Os pais ensinam-no desde pequeno a 
falar com Jesus e com a Virgem Maria. 
Pela manhã olha para Nossa Senhora 
e oferece o dia rezando o Oh, Senhora 
minha.

14
Quando se aproximava o Natal, as 
crianças faziam o presépio. Felizes, 
esmeravam-se em pôr as figuras no 
presépio.
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15
Ao ver umas pegadas de pés 
descalços de um religioso na neve, 
Josemaria pensa: “se este carmelita 
se sacrifica assim por amor a Deus, 
que posso eu fazer por Ele?”

24
Um dia um operário toca nele para lhe 
sujar a batina. Em vez de se zangar, 
S. Josemaria dá-lhe um abraço!

16
Deus quer algo de mim, pensava 
Josemaria. Como não sei o que é, o 
melhor será fazer-me sacerdote para 
estar mais disponível. Contou ao 
pai: “Papá, quero ser sacerdote”.

25
Em 1936 rebenta a guerra civil espa-
nhola que dura quase três anos. O Padre 
tem de tirar a batina para sair à rua pois 
a sua vida corre perigo por ser sacerdote. 

17
Pouco tempo antes de se ordenar 
sacerdote, morre o pai. Uns dias 
depois, a família muda-se com ele 
para Saragoça.

26
Quando Josemaria estava a passar uns 
momentos difíceis, a Virgem Maria fê-lo 
encontrar uma rosa de madeira dourada 
que lhe deu a alegria de conhecer a 
vontade de Deus.

18
Em 28 de Março de 1925 ordena-se 
sacerdote em Saragoça. Dois dias 
depois celebra a sua primeira Missa 
na Santa Capela de nossa Senhora 
do Pilar.

27
Durante a Guerra, Josemaria e os 
amigos tiveram de fugir através das 
montanhas para salvar a vida.

19
Vai viver para Madrid. Aos domingos 
vai aos bairros pobres dar catequese 
às crianças que o esperam com 
entusiasmo.

28
Um dia, o Padre pergunta a três jovens 
do Opus Dei se estariam dispostos a 
ser sacerdotes. Os três respondem que 
sim e começam a estudar. O Bispo de 
Madrid ordenou-os em 1944.

20
O Padre caminha de um extremo 
ao outro de Madrid, visitando 
doentes moribundos ou confessando 
crianças. A sua preocupação é levar 
o amor de Cristo a todas as almas.

29
S. Josemaria muda-se para Roma 
para dirigir desde ali a Obra em todo o 
mundo. Ao ver o Vaticano da varanda 
de casa, fica a rezar pelo Papa até 
amanhecer.

21
Um dia descobre o que Deus quer 
dele: recordar a todos que devem ser 
santos, realizando bem o trabalho 
e procurando aproximar todas as 
pessoas de Deus.

30
No dia 26 de Junho de 1975, entra no 
seu escritório, olha o quadro de Nossa 
Senhora de Guadalupe e cumprimenta-a 
com carinho.  Logo depois sente-se mal 
e cai. O Padre já está no Céu.

22
Desde os primeiros tempos da 
Obra, os jovens que estão com Pe. 
Josemaria chamam-lhe “Padre”.

31
S. Josemaria está perto de nós. Há uma 
oração em que pedimos a Deus que nos 
ajude a ser melhores, que o escute e nos 
conceda favores em seu nome.

23
A primeira residência de estudantes 
chamava-se DYA, que significa 
Direito e Arquitectura, e também 
Deus e Audácia.

32
Hoje, o Opus Dei está presente nos 5 
continentes. Há muita gente de todas 
as idades e condições que participa nos 
trabalhos promovidos por pessoas da 
Obra.
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