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Ser Coroinha não é uma função muito fácil, não é somente chegar colocar a túnica e 
servir, ser coroinha e ter responsabilidades e comprometimentos. Então por isso que 
aqui ensinamos como se portar para servir.  
 
Do início do ano até agora tivemos muitos coroinhas que passaram por nós, e por 
conta disso sempre foi feito reuniões em praticamente todos os sábados, onde nelas 
foi ensinado os deveres, as responsabilidades e o mais importante que é o que é ser 
um Coroinha.  
 
No começo foi até um pouco complicado, porque são crianças e por isso são 
imperativas, mas com a vontade e o amor em servir acabou tornando-se fácil. Eles 
tinham e ainda têm muito medo de acabar errando no momento em que estão servindo, 
mas sempre falamos que e errando que se aprende, e portanto se dedicam cada dia 
mais e mais. Sempre dizemos a eles o quão é importante a função deles aqui e que 
são a Chama da igreja e que a partir daqui possam com o tempo ingressar em outras 
funções aqui na comunidade. 
  
Atualmente estamos com 16 coroinhas de diversas idades. Quando uma criança vêm 
até nós e quer se tornar coroinha, nós conversamos com ela e se mesmo assim 
continuar interessada começamos a treina-la. Os iniciantes começam nas velas, pois 



além de ser mais fácil faz com que eles percam a vergonha e se soltem mais. Esse ano 
tivemos muitos iniciantes e por conta disso foi feito uma troca com os iniciantes do 
ano passado, os do ano passado começaram a servir no altar dando espaço e lugar para 
os de agora.  
 
Os treinamentos consistem em: como segurar a vela, a cruz, as cestas, e os devidos 
cuidados com os objetos litúrgicos. E além dos treinamentos, sempre é ensinado o 
que um coroinha pode ou não fazer dentro da igreja e sobre o respeito com os demais 
na comunidade, e no final de cada reunião é feito as escalas para assim facilitar para 
todos e cada um ter oportunidade em servir. Mas também nem tudo é seriedade, é 
feito os momentos de descontração, até porque são crianças e crianças gostam de 
brincar, têm dinâmicas e brincadeiras relacionadas a temas da igreja, com essas 
brincadeiras os incentivamos a votarem e a não desistirem dessa caminhada.  
 
Nesse ano também, os coroinhas tiveram a sua vez no dia de Corpus Christi, 
confeccionando tapete e deixando assim mas uma vez um pouco do seu servir.  
  Mas para o novo ano vamos com toda certeza aprimorar mais e procurar estar sempre 
incentivando para assim trazer novas ovelhas para o nosso rebanho.  

 


