
10 Mandamentos
PARA COROINHAS



O coroinha: deve ser uma pessoa altamente 

responsável com a função que exerce; deve ter 

cuidado especial com todos os objetos litúrgicos que 

manuseia. Quando for escalado, não faltar à 

celebração. Deve também evitar faltar ou chegar 

atrasado aos encontros acompanhando toda a 

formação dada.



O coroinha exerce um ministério dentro da Igreja.

Por isso, quando o acólito for escalado para alguma 

celebração, ele deve prontamente dizer: SIM, EU 

VOU! Salvo se tiver outro compromisso que não 

poderá desmarcar naquele momento.



O coroinha é um servo do Senhor. No nosso caso, 

devemos servir o altar durante as celebrações da 

Missa. Desta maneira, o coroinha deve ficar atento a 

todas as necessidades do celebrante no decorrer da 

Missa.



O acólito, pela sua função no altar, é uma pessoa 

altamente visualizada por toda a comunidade. Desta 

forma, automaticamente, vira uma espécie de 

modelo para toda a comunidade. 

Assim sendo, deve honrar esse grande papel que 

está exercendo na comunidade, comportando-se 

dignamente.



As vestimentas dos coroinhas devem ser dignas. Os 

mesmos devem evitar o uso de bermuda, minissaia, 

roupas curtas ou impróprias no ambiente da Igreja, 

vestindo-se o mais discreta e compostamente 

possível. Já as posturas e os gestos, também, devem 

ser condizentes com o ministério que exercem.



O coroinha é uma pessoa diferente, que deve fazer o 

melhor de si em tudo o que faz, inclusive na escola. 

Deve se esforçar parar tirar boas notas. Dentro do 

ambiente escolar, não deve se importar com 

opiniões errôneas de seus colegas quanto ao grupo 

que participam, mostrando sempre o orgulho em 

servir a Deus.



O coroinha deve ser um modelo exemplar também 

dentro da família. Ninguém vive sadiamente sem 

uma família. Respeite seus pais, irmãos e parentes, 

busque sempre ajuda-los e reze por eles.



O mundo em que vivemos não está restrito a nossa 

família, a escola ou a Igreja. Nós, seres humanos, 

necessitamos de gente, muita gente mesmo, para 

brincar, jogar, conversar, viver. Para isso temos de 

respeitar, tratar bem, ser educados com todas as 

pessoas de quem gostamos e, também, de quem 

não gostamos.



Uma das grandes qualidades do acólito/coroinha 

é passar todos os seus conhecimentos para os 

mais novos. Dentro do grupo deve existir uma 

amizade verdadeira entre os componentes. 

Devem-se evitar fofocas, brigas, discussões ou 

qualquer outra ação que venha desencadear a 

desunião do grupo.



Este é o principal mandamento do coroinha. A 

oração é o combustível do católico. Com ela, nós 

conseguiremos ter os mais íntimos contatos com 

Deus. Não podemos desperdiçar nenhuma 

oportunidade, temos que abraçar todas. 

Entretanto, a oração mais poderosa que existe na 

face da Terra é a celebração da Santa Missa, por 

isso aproveite este privilégio.


