
Cartas Azuis 

Provas de Conhecimento Geral da JMV 

1  
 
Como e quando nasceu a JMV? 

 

 1 Resposta 
18-07-1830 – “Em Paris, nasceu de um 
pedido direto de Maria a Catarina de 
Labouré para que se formasse uma 
Associação para que os Jovens 
conhecessem mais Jesus. 
 

   

5 
 
Quais são os 4 carismas da JMV? 

 

 5 Resposta 
Mariana, Vicentina, Missionária e Laical 
(Eclesial). 
 
 
 
 

   

12 
 
Qual é o ato que revela a 
identidade mariana e vicentina? 

 

 12 
"A consagração a Cristo por Maria” E. 
Internacionais n.10 
 
 
 
 

   

23 
 
Quantas Regiões existem na JMV, 
em Portugal, como se denominam 
e quais as suas cores? 

 

 23 - Resposta  
São 4 regiões, que são as regiões Norte, 
Centro, Sul e Madeira, identificadas 
respetivamente pelas cores azul, verde, 
vermelho e amarelo. 
 
 

   

27  
 
Qual a intenção de Maria com a 
Medalha Milagrosa? 

 

 27 – Resposta 
Que quem a trouxesse consigo 
receberia muitas graças de conversão, 
de proteção e de cura. 
 
 
 

 

 



Cartas Verdes 

Provas de Conhecimento do Vogal 

8 
 
Qual é a capacidade comum a 
todos os vogais? 

 

 8 Resposta 
Capacidade Organizativa 
(ver perfil de qualquer vogal no caderno 
de Serviços) 
 
 
 

   

15 
 
Qual é o período de duração de um 
Conselho (local, regional, 
Nacional)? 

 

 15 Resposta 
3 anos 
(Estatutos Nacionais art. 29) 
 
 
 
 

   

17  
Completar as frases em 4 min. 
1. Dá-me um homem de Oração…  
2. Deus ama os pobres e por 
conseguinte… 
3. Para morrer com Jesus Cristo … 
4. O ruído não faz bem…  

 17 Resposta 
1. Dá-me um homem de Oração… e será capaz 
de tudo 
2. Deus ama os pobres e por conseguinte ama 
aqueles que amam os pobres 
3. Para morrer com Jesus Cristo há que viver 
como Jesus Cristo 
4. O ruído não faz bem… o bem não faz ruído 

   

21 
 
Qual é a principal atitude perante a 
Associação JMV de um Vogal? 

 

 21 Resposta 
Amar intensamente a Associação e 
desse modo identificar-se com a 
sabedoria, objetivos e carisma da 
JMV.(ver perfil de qualquer vogal no 
caderno de Serviços) 
 

   

30 
 
Como se chama a canção de Maria, 
qual é a sua citação bíblica e 
quando se costuma rezar em 1 
min.? 

 

 30 Resposta 
Magnificat;  
Lc. 1, 46-55 
Vésperas 
 
 
 

 

 



Cartas Amarelas 

Provas de Ação do Vogal 

9 
 
Esta casa é uma paragem para fazer 
Silêncio. 
(1 vez sem jogar) 

 

 9 Resposta 
 
Estamos de tal modo envolvidos com os 
ruídos do nosso mundo que nos custa 
fazer Silêncio….  
 
 

   

11 
 
De que trata este filme?  
(Partilhar em 2 min) 

 

 11 Resposta 
 
Dos talentos, que Deus nos dá para 
colocarmos ao serviço dos outros. 
 
 
 

   

13 
Um dos elementos da equipa 
explica a palavra sem dizer as 
palavras Tabu e os outros 
advinham em 3 min 
 

 13 Resposta 
Cristão - Igreja, Oração, Acreditar, Missa, 
Jovem 
S. Vicente - Fundador, JMV, Padres da 
missão, Paris, Associação 
Pobres - Casa, Não, Preferidos, Sem, Lugar 
Maria – Mãe, Virgem, Natal, Dar, Nascer 
 

   

20 
 
Fazer um "Rap" com as Palavras 
Vicente, Missão, Jovem, Caminho, 
Deus. Em 5 min. 

 

 20 Resposta 
 
Escrever e representar essa Canção. 
 
 
 
 

   

24 
 
Outra casa de paragem Porque….  
(1 vez sem jogar) 

 

 24 Resposta 
 
Ao longo da caminhada, desistimos ou 
temos muitas dúvidas, medos e revoltas 
e/ou crises. É preciso parar e Encontrá-
LO! 
 

 

 



Cartas Vermelhas 

Provas Lúdicas 

3 
 
Colocar-se por ordem de idades em 
cima de um banco corrido ou de 
uma fila de cadeiras sem colocar os 
pés no Chão e Sem falar, em 3 min 

 7 
Mímica - Adivinhar  através de mímica 
os 3 Filmes em 5 min 
Clube dos poetas mortos; 
Harry Potter; 
Depois da Terra 
 

   

18 
 
Jogo de Cooperação 
Devem construir uma torre 
humana com o corpo e mantê-la 
durante 5 segundos sem cair. 
 

 26 
(4) elementos: Ar, Terra, Lua e Água  
A equipa tem de formar um círculo e uma 
pessoa do centro lança a bola e diz um 
elemento e a pessoa que recebe a bola deve 
dizer o nome de 1 animal que viva nesse lugar. 
Quando se diz Lua fica-se em silêncio, quem 
falar ou dizer o animal errado saí. 

   

29 Pictionary  
Um dos elementos da equipa 
desenha a palavra sem escrever 
letras nem números nem falar em 4 
min. 

Rezar ; Médico 
Sonhar;  Crise  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartas Especiais 

(para todos) 

 

 

2 

 

 2 Resposta 
V. Formação é aquele que complementa 
as peças da Evangelização, “que procura 
que todos sintam a necessidade de se 
formarem. Faz todo o sentido a 
evangelização do jovem pelo jovem mas 
o exemplo de vida é a melhor forma de 
animar e formar.” 

 

   

4 

 

 4 Resposta 
Secretário é aquele que está sempre 
atento para registrar o que se passa. 
Com o avanço das tecnologias 
substituímos facilmente a caneta por 
Pen. Mas a caneta representa a 
memória, seja do passado, seja do 
presente.  

   

6 

 

 6 Resposta 
V. Missões “Se o Senhor não edificar 
a casa, em vão trabalham os que a 
constroem”. O V. Missões é aquele 
que espalha a Boa Notícia. “Está 
atento às necessidades pastorais da 
Igreja e procura dar resposta de 
forma comprometida e generosa.” 

   

10 

 

 10 Resposta 
V. Caridade 
É aquele que se distingue do jovem 
solidário porque ao Servir consegue 
ver o rostro do pobre e trata-o como 
o mesmo Amor com que trataria 
Jesus Cristo. 

 
 
 
 

  
 
 



14 
 

 

 14 Resposta 
 
V. Liturgia  
É aquele que nos ensina e cativa-nos 
para aprofundar a Palavra de Deus. 
“Imprime o sentido da oração em 
todos os momentos de Encontro com 
Jesus.” 
 

 

16 

 

 16 Resposta 
 
Presidente 
É aquele que responde por todos, “é 
um Animador…, disponível e serviçal. 
Tem como principais tarefas: Animar, 
Coordenar, Continuar, Unir e 
Evangelizar.” 
 

   

19 

 

 19 Resposta 
V. Tempos Livres 
É aquele que faz com que a Alegria 
seja um presente em cada um e em 
todos os jovens. “Espírito alegre, 
divertido, capaz de criar e transmitir 
boa disposição e animação festiva.” 
Contagia tudo e todos. 
 

   

22 

 

 22 Resposta 
V. Imprensa 
É o jovem atento ao que se passa à 
sua volta dentro e fora do  centro, da 
região e do país. “Um jovem em 
constante sintonia com a atualidade 
e atento às realidades sociais e 
espiritualidade que o rodeia”  
 

 
 
 
 
 
 

  



25 

 

 25 Resposta 
V. Mariano 
Maria foi aquela que viu, em Jesus, o 
Reino de Deus. V. Mariano é aquele 
que se deixa guiar por Maria para ir 
ao Encontro de Jesus. 

 

   

28 
 

 

 28 Resposta 
Tesoureiro 
É aquele que  gere os bens econó-
micos “com enorme delicadeza, cui-
dado e Zelo” 
“É o elemento que está atento às 
necessidades materiais e espirituais 
do grupo” 
 

 

31 

 

 31 Resposta 
Animador (Assessor(a)) 
É aquele que Anima, que dá vida, que 
se coloca nas mãos de Deus para ser 
seu instrumento. O verdadeiro 
animador é Jesus e o animador 
tratará sempre de provocar esse 
Encontro entre o Jovem e Jesus. 
 

 

 


