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Apresentação
Este livro, Servindo no altar e na vida, tem o objetivo de 

auxiliar na formação da Pastoral dos Acólitos e Coroinhas. 
Tem presente a necessidade de ajudar a despertar nas 
crianças, adolescentes e jovens a beleza da vocação 
colocada a serviço do Evangelho, na vida sacerdotal e na 
vida consagrada.

O Papa Francisco, em seu discurso na Peregrinação 
Internacional de Acólitos (4/8/2015), afirmou: “É signi
ficativo ver que a proximidade e familiaridade com 
Jesus Eucaristia no serviço do altar tornase também 
uma oportunidade para se abrir aos outros, caminhar 
juntos, escolher as metas de compromisso e encontrar 
as forças para as alcançar. É fonte da verdadeira alegria 
reconhecer ser pequeno e fraco, mas sabendo que, com 
a ajuda de Jesus, podemos ser revestidos de uma força 
e realizar uma grande viagem na vida com ele“. Quando 
nos colocamos nas mãos do Senhor com confiança, toda 
a nossa existência se transforma.

No serviço de acólito e coroinha, temse a 
oportunidade de estar próximo do altar, de servir com 
generosidade a Jesus presente na Eucaristia, de alimentar 
a vida de fé com a Palavra e o Corpo do Senhor.

É importante e oportuno lembrar a vocês coroinhas: 
toda vez que se aproximam do altar, têm o privilégio de 
auxiliar o grande gesto de amor de Deus, que continua a 
querer se doar a cada um de nós, a estar perto, a ajudar, 
a dar forças para viver bem. Como disse o Papa Bento XVI: 
“Ajudando os sacerdotes no serviço do altar e trazendo 
Jesus mais perto, para que as pessoas possam sentir e 
perceber ainda mais: Ele está aqui; vocês colaboram a fim 
de que Ele possa estar mais presente no mundo, na vida 
de cada dia, na igreja e em cada lugar” (Papa Bento XVI aos 
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coroinhas, intervenção na audiência geral da quartafeira, 
4 de agosto de 2010).

Estimados coroinhas e acólitos, invoquemos a 
intercessão da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, dos seus padroeiros São Tarcísio e 
Beato Adílio, para que despertem e fortaleçam no coração 
de vocês o desejo de servir e testemunhar Jesus, com 
profundo amor e grande veneração pela Eucaristia, Pão da 
vida, que nos sustenta e nos fortalece no nosso caminho 
para a vida eterna. E que Maria ajude, àqueles de vocês 
que seu Filho Jesus chamar a consagrarse a Ele na vida 
sacerdotal e/ou consagrada, a dar uma resposta pronta, 
generosa e perseverante.

Caxias do Sul, 1º de setembro de 2021

Dom José Gislon, OFMCap
Bispo diocesano de Caxias do Sul


