
Cores Litúrgicas
Colorindo e Ligando

Veste verde Veste roxa (ou violeta) Veste branca Veste rosa Veste pretaVeste vermelha

Se você entrar em qualquer igreja Católica do mundo, você encontrará certas coisas necessárias que são comuns em todas elas. Você deve ter notado que as vestes dos padres e dos ministros durante a Missa mudam com frequência.
Se você quiser saber mais profundamente o significado disso, leia abaixo a explicação que existe por trás de cada uma das cores litúrgicas.

Você também pode colorir as vestes dos ministros.

Tempo do Natal, 
Quinta-feira Santa, 

Tempo Pascal 

Simboliza a vitória de Jesus 
sobre a morte. Também é usada 

em Missas solenes e festividades. 
Às vezes é substituída por 

vestes douradas ou prateadas.

Comemoração dos 
fiéis defuntos e 
missas de corpo 

presente

Cor de tristeza e sofrimento. A 
dor não é abafada, mas vivida 
com fé e esperança. A liturgia 
pelos defuntos aponta o olhar 

dos que estão de luto para a vida 
eterna. Também pode ser 
substituída pela cor roxa.

Domingos e dias de 
semana do Tempo 

Comum

Cor do crescimento, da 
esperança e da vida. Ela é usada 
nos Domingos e dias de semana do 

ano quando não se celebra 
alguma festa ou solenidade. 

Indica que Jesus nos acompanha 
no cotidiano da vida.

Domingo de Ramos, 
Sexta-feira Santa, 

Celebração dos 
mártires, Pentecostes

Cor do sangue, do fogo e símbolo 
do Espírito Santo. Indica a Paixão 
e Morte de Jesus e o sofrimento 

dos mártires.

Advento e Quaresma

Cor de transição (vermelho é a 
cor da terra, azul é a cor do céu; 

vermelho e azul misturados 
formam a cor roxa). Por 

exemplo, para nos recordar que 
Jesus se tornou homem (do Céu 

para a terra) ou para nos 
convidar à conversão (da terra 

para o Céu).

Domingo Gaudete
(terceiro domingo do Advento) e

Domingo Laetare 
(quarto domingo da Quaresma)

Cor do amanhecer. Ela anuncia 
as duas maiores festas para os 

cristãos - assim como o 
alvorecer anuncia os raios do sol.

Pergunta:
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