ANEXO IX
RITO PARA COLAÇÃO DO OFÍCIO DE COROINHA
A colação deste ofício se fará na Missa paroquial pelo pároco ou administrador da Paróquia onde as
crianças escolhidas e preparadas desempenharão o ofício de coroinhas. As leituras serão tomadas da
liturgia do dia ou de textos adaptados à mentalidade das crianças, quando o permitirem as rubricas.
Além do presidente, acólitos, leitores, coroinhas e outros ministros, tomam parte na procissão de entrada
todos os que receberão o oficio de coroinhas; algumas pessoas escolhidas pelas crinaças (especialmente os
pais, se for possível) trazem as vestes a serem abençoadas. Enquanto a procissão avança pela igreja, cantase o canto de entrada. A Missa prossegue como de costume até à proclamação do evangelho inclusive.
Após a proclamação do evangelho, quem preside senta-se em sua cadeira – a não ser que prefira de outro
modo – e o diácono (na sua ausência, alguém responsável pela formação dos novos coroinhas ou o próprio
presidente) chama as crianças, dizendo:

Hoje, algumas crianças de nossa comunidade receberão a importante missão de servir
ao altar do Senhor como coroinhas. São eles: N., N., N...
E chama um por um dos candidatos. Cada um se aproxima do presidente e faz leve inclinação.
O presidente interroga as crianças:

Queridas crianças, o que vocês pedem hoje à Igreja?
As crianças respondem juntas:

Desejamos ser recebidos como coroinhas nesta Paróquia.
O presidente:

Vocês querem comprometer-se a realizar o serviço de coroinhas
nos domingos e festas em que forem escalados?
As crianças respondem juntas:

Sim, queremos.
O presidente:

Vocês querem dar o bom testemunho de Jesus Cristo,
na família, na escola e em toda a parte,
sendo amigos de todas as pessoas?
As crianças respondem juntas:

Sim, queremos.
Em seguida o presidente diz:

Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
e da Virgem Maria, sua Mãe Santíssima,
recebo vocês carinhosamente como coroinhas desta Paróquia N.
A assembléia manifesta a sua alegria dizendo ou cantando:

Graças a Deus.
O presidente diz:

Uma vez que vocês manifestaram essas disposições,
apresentem-me as vestes que vocês irão usar no desempenho do ofício de coroinhas.

As crianças apresentam a alva e o cíngulo, ou outras vestes aprovadas; e se aproximam do presidente
também os que vão ajudá-los a se vestirem. Os candidatos ficam de pé, com as vestes nos braços, em gesto
de apresentação. Todos os fiéis se levantam. Quem preside diz:

Oremos.
Todos rezam em silêncio durante algum tempo. Em seguida o presidente, de braços estendidos, diz:

Bendito sejais, Pai santo,
que por vosso Filho Unigênito
acolhestes e amastes as crianças.
Fazei que estas vestes, santificadas pela vossa + bênção,
sejam verdadeiro sinal da piedade destes pequeninos,
e os ajudem a aumentar a sua devoção.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:

Amém!
O presidente asperge as vestes com água benta. Aqueles que acompanham as crianças ajudam-nos na
vestição. Enquanto isso, canta-se um canto apropriado.
Depois de revestidas com as vestes próprias, as crianças se colocam de joelhos diante do presidente da
celebração que, de mãos unidas, convida os fiéis a orar, dizendo:

Caríssimos irmãos e irmãs,
roguemos a Deus nosso Pai
que abençoe estas crianças.
Todos rezam um momento em silêncio; o presidente, de braços estendidos, continua:

Senhor, nosso Deus,
que da boca das crianças preparastes um louvor do vosso nome,
olhai para estas crianças
que a fé da Igreja recomenda à vossa piedade;
e, assim como o vosso Filho, nascido da Virgem,
recebeu com amor as crianças, abraçando-as e abençoando-as
e propôs o exemplo delas à imitação de todos,
assim, ó Pai, derramai sobre elas a vossa bênção,
a fim de que, quando crescerem
através de uma boa convivência com as pessoas
e com a cooperação da força do Espírito Santo,
tornem-se testemunhas de Cristo no mundo
e saibam espalhar e defender a fé.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos:

Amém!
O pároco e os que acompanharam as crianças em sua formação saúdam-nas com um abraço; enquanto isso
pode cantar-se um cântico apropriado, se necessário.
Terminada a colação, a Missa prossegue na forma do costume: o presidente faz a homilia; dizem o Símbolo,
conforme as rubricas, bem como a Oração Universal na qual se inserem súplicas especiais pelos novos
coroinhas.

Na preparação dos dons, os novos coroinhas distribuem entre si os vários serviços: levam para o altar o
missal, o corporal, a patena com o pão, a âmbula com as partículas pequenas, o cálice e o sanguinho, as
galhetas com o vinho e a água, e apresentam Jarro com água, bacia e toalha.
Depois da Oração após a Comunhão, o presidente convida os coroinhas a rezar a “oração dos coroinhas”:

Jesus Adolescente, que vivias com o Pai celeste
em profunda e filial sintonia,
aceita nossa dedicação a serviço da liturgia.
Nosso desejo é tratar com respeito,
sem preconceito, as pessoas da comunidade,
que contam com teu auxílio na difícil caminhada;
dá-nos um coração repleto de amor
aos pobres e simples deste mundo.
Alimenta-nos com a tua Palavra
e com os teus ensinamentos,
pois queremos te ajudar, ó Jesus,
a transformar a sociedade,
e assim celebrarmos dignamente,
com sinais, ritos e movimentos,
a salvação que ofereces hoje e sempre
em favor da humanidade. Amém!

