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SEMANA SANTA
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Semana Santa

Prezados Responsáveis,

Anteriormente foi elaborada uma formação dedicada à Quaresma, com atividades para
que pudessem ser realizadas em família, com o objetivo de explicar esse período tão
importante vivido pela nossa Igreja, de forma a melhor se prepararem para a Páscoa.

A presente formação aborda a Semana Santa, que tem início com a celebração do
Domingo de Ramos e termina com o Domingo da Ressurreição de Jesus, o Domingo da
Páscoa, uma solenidade muito importante para nós cristãos.

Esta formação também contém atividades para que possam ser realizadas em família,
para cada dia da Semana Santa.

Relembrando que a Quaresma é um período de fortalecimento espiritual; tempo de
conversão; de penitência (jejum, oração e caridade/fraternidade), no qual nos
preparamos durante 40 dias para a celebração da Páscoa.

A Quaresma é formada por 5 domingos que são chamados de 1º, 2º, 3º, 4º, e 5º
Domingos da Quaresma. E o 6º Domingo é chamado de “Domingos de Ramos e da Paixão
do Senhor”.

Relembrando também que a Quaresma tem início na Quarta-feira de Cinzas e vai até a
Quinta-feira Santa antes da Missa da Ceia do Senhor (Missa do Lava-Pés).

O Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, inicia-se na Quinta-feira
Santa, na missa chamada “Ceia do Senhor”, véspera da paixão e morte do Senhor; Possui
seu centro na Vigília Pascal de Sábado e encerra-se com as vésperas do Domingo da
Ressurreição.

Na Quinta-feira Santa celebramos a instituição da Eucaristia.

Tendo amado os seus discípulos, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a
hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, durante uma refeição, durante a Última
Ceia (Quinta-feira Santa), Jesus lavou os pés dos apóstolos e deu-lhes o mandamento do
amor. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para
fazê-los participantes da sua Páscoa, Jesus instituiu a EUCARISTIA como memória da sua
morte e da sua ressurreição. (cf. CEC 1337)
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Semana Santa

Na Sexta-feira Santa, celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo; É dia de jejum e
abstinência de carne.

Sábado Santo é o dia de repouso do Senhor no sepulcro, um dia de silêncio, meditação e
oração.

Domingo da Páscoa, celebramos a Páscoa do Senhor, a Ressureição de Jesus. Somos
chamados a uma vida nova em Cristo Ressuscitado. Dia de agradecer a Deus pelo seu
imenso amor pela humanidade e por Jesus permanecer conosco todos os dias.

Com o Domingo da Páscoa, nosso Igreja inicia um novo Tempo, chamado de Tempo
Pascal, no qual comemoramos com muita alegria durante 50 dias a ressurreição de Jesus,
como se fosse um só dia de festa.

O Tempo Pascal termina no Domingo de Pentecostes, que será tratado adiante, em outra
formação.

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

Prática Sugerida

• Fazer a cada dia da Semana Santa a atividade apresentada para o dia.

• Preparar com antecedência os materiais necessários para as atividades,
caso haja alguma atividade manual que precise de materiais não
disponibilizados na formação.

• Ex: Atividade sugerida das comidinhas do Domingo da Páscoa.

• Podem adiantar atividades de outros dias da semana se quiserem!
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Dia 10 de Abril – Domingo de Ramos

Olá crianças, estou aqui de novo com vocês para falar sobre a Semana
Santa que tem início com o Domingo de Ramos, um domingo antes da
festa da Páscoa; é assim chamado porque antes da Missa se realiza a
bênção dos ramos, seguida de procissão.

Lembrando que no Domingo de Ramos comemoramos a entrada
triunfante de Jesus em Jerusalém, seis dias antes de sua Paixão. Em
clima de festa, Jesus é acolhido por muitas pessoas que O saúdam
abanando com alegria ramos de oliveiras e palmeiras.

Celebremos com toda confiança esta Solenidade e como o povo de
Jerusalém, cantemos com esperança:
“Hosana ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do
Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”.

1) Assistir Domingo de Ramos – Desenho Infantil Católioco
https://www.youtube.com/watch?v=qRsGsEnZG-A

2) Para o dia de Domingo de Ramos: 

A) Enfeites com ramos: Colocar ramos verdes em frente à sua casa para
celebrar a chegada de Jesus (pode ser em portas ou janelas).
Se quiser faça uma coroa de ramos. Pode ser com os ramos verdes, ou
com papel, como uma dobradura.

Como é bom passar nas ruas e ver as casas com ramos verdes.
Percebemos que ali mora um cristão como nós!

B) Participar da Missa com um ramo verde: procure saber com
antecedência se a sua igreja fornecerá os ramos; Se não, leve cada um o
seu e depois guarde-o em sua casa.

ATIVIDADES:

https://www.youtube.com/watch?v=qRsGsEnZG-A
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https://www.pinterest.ru/pin/68744273296/

Obs: Você pode pintar uma folha de papel branca com lápis de cor 
verde e fazer essa dobradura para parecer um ramo!

Enfeites com Ramos

Exemplo de dobradura. 

https://www.pinterest.ru/pin/68744273296/
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Exemplos de casas com ramos. Use a imaginação! 

Enfeites com Ramos
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Dia 11 de Abril – Segunda-feira

Olá meus amigos, durante toda essa semana vamos nos preparar para o
dia tão esperado: o Domingo da Páscoa, dia de grande alegria e de
felicidade!

Teremos muitas atividades. Mas não se preocupem, a cada dia, faremos
algo juntos!

Estão animados?

Domingo da Páscoa, comemoramos a vitória da vida, do amor de Deus
por todos nós!

Vamos começar já já com as atividades!

Ah! E nesta segunda-feira nossas atividades serão todas relacionadas ao
Domingo da Páscoa, ok?

1) Assistir 3 palavrinhas - História da Páscoa:
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8

2) Leitura em voz alta e com muita alegria!

3) Dobradura de coelho

ATIVIDADES:

https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8
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Leitura em voz alta 

PÁSCOA: O QUE SIGNIFICA PRA VOCÊ?
CHOCOLATE DE MONTÃO
OU JESUS NO CORAÇÃO?

P! FALA DO PLANO PERFEITO
QUE NOSSO DEUS PROJETOU
ATRAVÉS DE SEU ÚNICO FILHO
NOSSA DÍVIDA PAGOU.

A! FALA DE AMOR
QUE TEVE O NOSSO JESUS...
PADECENDO GRANDE DOR,
MORRENDO POR MIM NA CRUZ.

S! DE SANGUE INOCENTE...
POR NÓS JESUS DERRAMOU!
MAS NÃO FICOU MORTO... ELE VIVE!
JESUS JÁ RESSUSCITOU.

C! FALA DO CORDEIRO...
QUE SÍMBOLO DA PÁSCOA É...
CRISTO, AMOR VERDADEIRO,
QUE VEJO PELOS OLHOS DA FÉ.

O! FALA DA OVELHA QUERIDA
QUE JESUS ARREBANHOU...
CURANDO SUA FERIDA,
A SALVAÇÃO LHE ENTREGOU.

A! FALA DE ALEGRIA!!!!!
MUITO GRANDE EU VOU SENTIR.
QUANDO ENFIM NAQUELE DIA,
COM JESUS EU VOU SUBIR.

Fonte: Autor desconhecido.  
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Dobradura de coelho

Nessa atividade a criança fará uma dobradura de coelho com a própria mão.

1 - Desenhar a própria mão em uma folha de papel ou cartolina

2 – Recortar a folha
3 - Dobrar os dedos da forma mostrada abaixo e desenhar o rosto do coelho
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Dia 12 de Abril – Terça-feira

Olá! Hoje nossas atividades também serão todas relacionadas ao
Domingo da Páscoa.

Por que o coelho é símbolo da Páscoa? E o ovo? Vocês sabem, crianças?

A Páscoa possui muitos símbolos, então vou colocar uma explicação
sobre alguns desses símbolos e um Jogo da Memória com os Símbolos da
Páscoa.

Já podemos começar a exercitar, pois, assim chegaremos no dia do
Domingo da Páscoa para participar da santa Missa sabendo ou
relembrando muitas coisas importantes, não é?

1) Alguns símbolos da Páscoa - Explicação

2) Jogo da Memória com os Símbolos da Páscoa. (Imprimir e recortar). 

ATIVIDADES:
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Alguns símbolos da Páscoa - Explicação

A vela: Representa o Cristo Ressuscitado
que deixou o túmulo, radioso e vitorioso.
Na vela pascal, ficam gravadas as letras
alfa e ômega, significando que Deus é
princípio e fim. Os algarismos do ano
também ficam gravados no Círio Pascal.
Nas casas cristãs, é comum o uso da vela
no centro da mesa no almoço de Páscoa.

Os sinos: Cantam a alegria da
Ressurreição expressa nos cânticos de
Aleluia. Tocando festivamente, anunciam
novos tempos, alma nova nas criaturas.

O cordeirinho: Na Páscoa da antiga Lei,
era sacrificado um cordeirinho. No Novo
Testamento, a vítima pascal é Jesus
Cristo, chamado Cordeiro Pascal.

Os ovos: O ovo, aparentemente morto, é
o símbolo da vida que surge
repentinamente, destruindo as paredes
externas e irrompendo com vida.
Simboliza a Ressurreição.
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Alguns símbolos da Páscoa - Explicação

O Coelho: Símbolo da rápida e múltipla
fecundidade da própria instituição, que
está espalhada por toda a parte,
reproduzindo fieis: há um número
incalculável de filhos de Deus, frutos da
graça da Ressurreição.

Trigo e Uva: Simbolizam o pão e o vinho
da Santa Missa e, por seu grande
significado com a Trindade Santa,
traduzem, por excelência, o símbolo
Pascal. Para a ornamentação da mesa de
Páscoa, nada mais indicado que um
centro feito com uvas e trigo, entre
cestas de pães e jarras de vinho.

O peixe: O peixe é o mais antigo dos
símbolos de Cristo. Se Cristo é o Grande
Peixe, somos os peixinhos de Cristo. Isso
quer dizer que devemos sempre viver
mergulhados na Graça de Cristo e na
Vida Divina, trazidas a nós pela água do
Batismo, momento em que nascemos
espiritualmente, como os peixinhos
nascem dentro d’água.

O Girassol: O girassol tem um simbolismo
especial, pois está sempre voltado para o
Sol, astro-rei, assim como nossas almas,
que devemos estar viradas para o Divino
– Sol, ou seja, Cristo Ressuscitado.
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Jogo da Memória - Símbolos da Páscoa:  
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Jogo da Memória - Símbolos da Páscoa: 
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Dia 13 de Abril – Quarta-feira

Olá! Vamos continuar juntos nessa importante missão de bem
preparamos nosso coração para o dia da Páscoa?

Que grande alegria, faltam poucos dias para o Domingo da Páscoa!

Na Quinta-feira santa iniciamos o Tríduo Pascal, uma grande celebração
que dura três dias, em preparação para o Domingo da Páscoa: Quinta-
feira da Semana Santa, Sexta-feira da Semana Santa e o Sábado Santo.

A cada dia, vamos continuar aprendendo e realizando alguma atividade
referente a estes dias.

Na Quinta-feira Santa recordamos o dia em que Jesus reuniu seus
discípulos para uma ceia. Então já vamos começar a preparar nosso
coração hoje!

Crianças, vocês sabem o que é uma ceia?

Ceia é a última refeição do dia, geralmente feita à noite. Jesus sabia que
estava chegando o momento de partir deste mundo e quis reunir seus
discípulos nessa última refeição que faria com eles, por isso, chamada de
Última Ceia.

Durante essa última ceia, Jesus lavou e beijou os pés de seus discípulos,
por isso, a missa da Quinta-feira Santa também é conhecida como missa
do Lava-pés, recordando este gesto de Jesus.

Sabe o que significa esse gesto de Jesus de lavar os pés de seus
discípulos, crianças? Um gesto de humildade e de amor ao próximo.
Imagina Jesus, verdadeiro Deus, lavando os pés de seus discípulos!

1Assistir: Quinta-feira Santa| Desenhos Bíblicos| Catequese
https://www.youtube.com/watch?v=XF3F0VDJ73Q

2) Desenho para colorir do Lava-pés. 

ATIVIDADES:

https://www.youtube.com/watch?v=XF3F0VDJ73Q
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Lava-pés (Quinta-feira Santa)

Desenho para colorir do Lava-pés
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Dia 14 de Abril – Quinta-feira

Olá crianças, olha eu aqui de novo!

Como já comentei antes, na Quinta-feira Santa recordamos o dia em que
Jesus reuniu seus discípulos para uma ceia.

Além de lavar, os pés de seus discípulos, também durante a ceia, Jesus
partiu o pão, distribuiu o vinho e pediu para que fizessem isso em sua
memória. Com isso, Jesus instituiu a EUCARISTIA como memória da sua
morte e da sua ressurreição. (cf. CEC 1337)

É o gesto que o padre faz durante a celebração da Missa.

1) Montagem da Santa Ceia – Dobradura. (2 opções: colorida ou preto 
e branco)

2) Desenho para colorir – Última Ceia

3) Nas próximas missas que participarem, especialmente a da Quinta-
feira Santa, ficar muito atentos ao momento da Missa em que o 
padre repete os gestos de Jesus, ao dizer: 

“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.”  

“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, ...”  

ATIVIDADES:
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Montagem da Santa Ceia - Dobradura

Video demonstração:
https://br.pinterest.com/pin/844493670284868/

https://br.pinterest.com/pin/844493670284868/
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Montagem da Santa Ceia - Dobradura
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Montagem da Santa Ceia - Dobradura
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Desenho para colorir – Última Ceia

Quinta-feira Santa - Última Ceia
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ATIVIDADES:

Dia 15 de Abril -

Sexta-feira da Paixão do Senhor

Crianças, vamos falar sobre a Sexta-feira da Paixão de Jesus?

Na Sexta-feira Santa, celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo, por
isso chamada de Sexta-feira da Paixão do Senhor.

Crianças e vocês o que significa paixão? Paixão significa sofrimento. Foi
o dia em que Jesus foi maltratado pelos soldados romanos e pelas
pessoas que o viam passando com a cruz. Quando Ele chegou ao
monte Calvário, Jesus foi pregado na cruz, entre dois malfeitores, ou
seja, pessoas que tinham feito coisas que desagradaram a Deus.

Jesus morreu por amor a cada um de nós. A Sexta-feira Santa é dia de
recolhimento, silêncio e contemplação de Jesus morto na cruz, e que
não comemos carne. É o único dia do ano em que a Igreja não celebra
a Santa Missa; Contemplamos a cruz, como forma de amor e respeito
por tudo que Jesus sofreu por nós.

ATIVIDADES:1) Assistir Sexta-feira da Paixão| Desenhos Bíblicos| 
Catequese: https://www.youtube.com/watch?v=K-
rvmYiWCng

2) Imagem de contemplação.

3) Desenho para colorir – Paixão do Senhor.

ATIVIDADES:

https://www.youtube.com/watch?v=K-rvmYiWCng
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Imagem de Contemplação

• O que você está vendo nesta imagem?

• O que te chama mais atenção?

• Quem são as pessoas na imagem?

• Quando foi esse momento da imagem?

Autor: Raul Berzosa
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Desenho para colorir – Paixão do Senhor

Sexta-feira da Paixão do Senhor
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Crianças, vamos falar agora um pouco sobre o Sábado Santo?

No Sábado Santo, véspera do Domingo da Páscoa, o Domingo em que
celebramos a ressurreição de Jesus, a nossa Igreja realiza a Vigília Pascal!

E vocês sabem o que é uma vigília? Vigília vem de vigilância, que quer
dizer que estamos acordados e muito atentos. Pascal, vem de Páscoa,
portanto, Vigília Pascal, significa que estamos muito atentos, em oração
e esperando com muito amor, o dia da Páscoa.

Nessa noite, uma grande vela, chamada Círio Pascal, é acesa. Essa vela
tem alguns símbolos, como as letras gregas Alfa (Α) e Ômega (Ω) que
significam que Deus é o princípio e o fim de tudo, os números do ano
que estamos, os cinco cravos que representam as cinco chagas de Jesus,
onde ele foi ferido.

Muitas outras maravilhas ocorrem na Vigília Pascal, por isso, convido a
cada um de vocês e seus familiares a participarem sempre dessa
celebração!

1) Assistir: Sábado de Aleluia | Desenhos Bíblicos | Catequese
https://www.youtube.com/watch?v=B95UCya3W94

2) Desenho para colorir: Círio Pascal

ATIVIDADES:

Dia 16 de Abril -

Sábado Santo - Vigília Pascal

https://www.youtube.com/watch?v=B95UCya3W94
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Desenho para colorir – Círio Pascal

Sábado Santo - Vigília Pascal

Círio Pascal

No desenho para ser colorido, coloque os números do ano em que 

estamos (2022), como no Círio colorido ao lado. 
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Olá crianças, chegou o dia tão esperado, para o qual nos preparamos
durante um longo tempo: o Domingo da Páscoa, onde celebramos a
Páscoa do Senhor, a Ressureição de Jesus, dia em que celebramos a
Eucaristia com grande solenidade.

Somos chamados a uma vida nova em Cristo Ressuscitado. Dia de
agradecer a Deus pelo seu imenso amor pela humanidade e por Jesus
permanecer conosco todos os dias.

Que grande alegria: Jesus continua vivo entre nós!

E preparem-se, pois temos várias atividades para esse dia, nas páginas
seguintes!

Feliz e Santa Páscoa para todos vocês e seus familiares!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

Dia 17 de Abril –
Domingo da Páscoa

ATIVIDADES:
1) Prece a Cristo Ressuscitado:

Jesus Cristo Ressuscitado, que rompes as cadeias da morte e estás acima do 
tempo e do espaço, ensina-nos que morrer não é o fim, mas passagem para a vida 
eterna. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e incentiva-nos à prática da 
caridade.  Fonte: Cf. Quaresma e Páscoa Como celebrar? Paulus, 1ª.ed.-2011; 1ª 
reimpressão-2014, p.37.

2) Música – Porque Ele vive:                                       
https://www.vagalume.com.br/harpa-crista/porque-ele-vive.html

3)  Imagem de contemplação

4) Comidinhas com tema da Páscoa

5) Jesus crucificado e ressuscitado - Dobradura

https://www.vagalume.com.br/harpa-crista/porque-ele-vive.html
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Imagem de Contemplação

• O que você está vendo nesta imagem?

• Onde Jesus está?

• Em que momento aconteceu essa cena?
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Comidinhas com tema da Páscoa

Das sugestões abaixo escolham as comidinhas que mais te agradam para fazer. Que tal também
exercitar a imaginação e fazer algo diferente? Lembre de nos mandar fotos com suas obras de arte!
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Jesus crucificado e ressuscitado - Dobradura

Nessa atividade a criança fará uma dobradura de Jesus crucificado e, 
ao mesmo tempo, Jesus ressuscitado, como segue: 

1) Imprimir o desenho da página seguinte. 

2) Assistir o vídeo demonstração:

https://pin.it/21OUtg2
3) Colorir de forma semelhante ao vídeo demonstração.

4) Fazer a dobradura conforme o vídeo demonstração. 

https://pin.it/21OUtg2
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Montagem da Santa Ceia - Dobradura

Video demonstração:
https://br.pinterest.com/pin/844493670284868/

https://br.pinterest.com/pin/844493670284868/

