


a cor é usada na roupa do padre e em
alguns panos que arrumam a igreja.

roxo: usado no geral no advento, na quaresma, na cele-
bração de finados e em datas que lembrem prepa-
rar o coração para algo maior que virá.

branco: usado na solenidade do natal, no tempo do
natal, na quinta-feira santa, na vigília pascal
do sábado santo, nas festas do senhor e na
celebração dos santos. também no tempo
pascal é predominante a cor branca.

vermelho: usado no domingo da paixão e de ramos, na
sexta-feira da paixão, no domingo de pente-
costes e na celebração dos mártires, após-
tolos e evangelistas.

verde: usado em todo o tempo comum e tempo de vários
ensinamentos do dia a dia, deixados por jesus.
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vejam,
aqui tem as

cores dos tempos
litúrgicos.

vamos entender
para fazer os exercícios

que o padre bento
deixou para nós.

aqui está a
explicação das

cores.



1. coloque verdadeiro ou falso

2. leia com atenção a frase e coloque
as palavras sublinhadas na cruzadinha.

3. desembaralhe as letras e forme a frase c
m

m u

o

o tempo___________ é dividido em _____ partes

o advento prepara o tempo do natal.

a quaresma e a semana santa

preparam para a páscoa.

resp.: f, v, v, v.

resp.: comum, duas.

(  ) na igreja as cores marcam a vontade do padre.

(  ) na igreja o branco é para lembrar a vida, a páscoa,
a alegria do natal.
(  ) na igreja o verde é usado no tempo litúrgico chamado de comum
(  ) o roxo lembra que todos estão se preparando para
celebrar a vida nova no próximo tempo litúrgico

nossa, que legal!
agora entendo quando
o padre veste aquela

roupa roxa.

vamos ver
os exercícios,
que é o que eu

mais gosto.

u d

a
s

e



4. lique as colunas formando a frase da forma certa

5. faça os enigmas e descubra 3 comportamentos
para viver na quaresma

6. leia o box com atenção e complete com vogais
os espaços em branco.

na quaresma podemos pr__parar n__sso coração fazendo 3 ações:
r__zando mais, b__scando v__ver __lgum “esforço” para ofer__cer
a de__s como jejum e aj__d__ndo qu__m mais prec__sar.

na quaresma a cor predominante
amor e perdão

quaresma é o tempo de preparação

para viver bem a páscoa

a

b

c

1

2

3

precisamos preparar
nosso coração com

é o roxo que indica conversão

para a festa da ressurreição
de cristo

resp.: a2, b3, c1.

resp.: oração, jejum, esmola.

resp.: preparar, nossos, rezando, buscando, viver, algum, oferecer, deus, ajudando, quem, precisar.

r=o= ã=a=ç= e=j= u= l=s=m=

eu sei que
agora em fevereiro,
na quarta-feira de
cinzas, começa a

quaresma.

tem exercício aqui
sobre a quaresma.

vamos lá.



que legal
aprender sobre os
tempos litúrgicos.

gostei!

eu pensava que o
padre escolhia a cor

que mais gostava
no dia.

ha! ha! ha!
ha! ha!

agora sabemos que a
cor tem significado e que
a quaresma é tempo de
preparar o coração.

para viver a
páscoa COM alegria

e perdoando O
passado.

mas,
o mais legal da
catequese é... fazer os

passatempos!

não! ha! ha! ha!
é aprender mais sobre

a igreja e sobre
jesus!
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