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Pe. Jucimar Bitencourt 

“Fazei isto memória 
de mim” é o que Jesus disse 
no contexto da última ceia. 
A missa atualiza o sacrifício 
da Cruz: “Todas as vezes 
que comerdes deste pão e 

Neste mês vocacional, 
recordamos a importância do 
chamado de cada pessoa, 
sendo ela Presbiteral, Diaconal 
e a todas as profissões que 
circundam nosso dia a dia. 
Com efeito, destaquemos 
primeiramente o chamado 
universal de cada cristão, o 
Batismo que por sua vez é o 
ponta pé inicial para a atividade 
na comunidade cristã. Desta 
forma, destacamos Santo 
Agostinho, que por sua vez 
aderiu o seu chamado de forma 
tardia, afinal se converteu aos 
30 anos de idade.

Antes de se converter, 
Agostinho vivera tamanhas 
angustias que lhe tomavam 
a alma, nelas ele buscava a 
verdade, o sentido da vida. 
Porém cada vez mais suas 
angustias lhe tomavam. Eis 
que um dia em seu Jardim tudo 
mudou, uma voz de criança 
vinda do céu lhe dizia: “toma 
e lê” imediatamente Agostinho 
tomou em mãos as sagradas 
escrituras e leu Rm 13,13  e Rm 
14,1. Diante disso Agostinho 
compreendeu qual era o seu 
chamado e este era de servir 
a Deus. Foi então Batizado 
pelo Bispo Santo Ambrósio, 
cujo rezava frequentemente 
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pela sua conversão juntamente 
com sua mãe Santa Monica, pois 
sua vocação era nítida aos olhos 
do bispo. 

Após sua conversão, 
ele se dedicou totalmente ao 
serviço da comunidade cristã 
em Tagaste, sua cidade natal. 
Sua dedicação era imensa, era 
algo maravilhoso, Agostinho 
encantava a todos e isso fez 
com que o povo o aclamasse 
como presbítero, e quatro anos 
depois como Bispo. Porém 
cada dia que se passava, sua 
dedicação era cada vez maior. 
Por ser um grande orador, o 
Santo gostava muito de elaborar 
livros, sobre tudo ajudar na 
conversão  daque les  que 

necessitam de Deus, assim 
como ele necessitava antes 
de conhecê-lo. Nestas Obras 
são nítidas as concepções 
de Amor, um Amor perfeito, 
ideal, sendo ele entre Deus e 
o Homem, para com o próximo 

e na construção familiar. Para 
que este amor de fato se realize, 
devemos nos conhecer cada 
vez melhor e assim nos amar 
inteiramente, pois se amar é 
a base para podermos amar 
ao outro e a Deus. Se este 
amor de fato for cultivado, 
poderemos chegar ao amor 
ideal que Cristo nos deu “Amai-
vos uns aos outros como eu 
vos amei” (Jo 15,12). Portanto, 
possamos compreender que 
a vocação nasce em cada 
coração, mas se manifesta de 
forma especial, sendo única 
e exclusiva, porém deve ser 
cultivada com carinho e amor, 
pois o ser humano necessita 
destes dons para que assim se 
sinta acolhido pela comunidade 
cristã e amado, pois estes 
foram os maiores exemplos de 
santidade que Agostinho nos 
deixou. Sendo assim, com o 

exemplo de Agostinho, devemos 
dizer sim ao chamado de Deus 
e não temer as dificuldades 
que a vocação pode nos trazer, 
enfrentar os desafios sem 
medo, seguindo seu exemplo, 
o de Jesus e de muitos santos 
conhecidos de nossa Igreja. 
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beberdes deste cálice anunciais 
a morte do Senhor até que 
Ele venha” (1Cor 11,26). A 
última ceia não só representa 
o sacrifício da Cruz, mas o 
atualiza. A missa é um banquete 

onde Jesus toma o pão e o 
vinho, transformado por muitas 
mãos, para se tornar presente 
no meio de nós.

 Quem de nós não se 
lembra do gesto de Jesus de 
lavar os pés dos discípulos na 
última ceia e que os deixou 
perplexos diante do fato. Viver 
a Eucaristia é servir os irmãos 
e irmãs na caminhada da fé. 
É preciso valorizar o Domingo 
como dia do Senhor, é o dia da 
Ressurreição de Jesus. É bom 
que se priorize a participação 
na Eucaristia aos Domingos, 
muito mais que nos dias de 

semana, embora também 
sejam importantes, mas não 
devemos trocar os Domingos 
por dias durante a semana, 
a não ser em si tuações 
específicas que não se permita 
a participação aos Domingos. 
Ás vésperas do dia anterior, 
a partir do sábado à tarde, 
podemos cumprir o preceito 
do próprio Domingo.

 Nos alimentemos do 
verdadeiro pão que vem do 
céu e nos transformemos 
naquele que deu  a sua vida 
por todos nós, Jesus Cristo, o 
Filho de Deus.

Coroinha ou Acólito, (“menino do coro”) é uma criança ou adolescente que 
auxilia os sacerdotes nas funções do altar. Os Coroinhas e Acólitos têm como 
padroeiros vários santos, o mais conhecido pela sua história é São Tarcísio que 
era acólito da igreja primitiva.  Nesta época, devido à perseguição dos cristãos, 
muitos estavam presos, então Tarcísio se ofereceu para levar a Eucaristia aos 
prisioneiros, pois ele dizia que estava pronto para esta missão. No caminho, 
ele foi surpreendido pelos guardas e as demais pessoas que não eram cristãs, 

mas com seu grande amor à Eucaristia negou entregá-la aos pagãos; foi espancado até a morte, 
mas não largou a Eucaristia. São Tarcísio se tornou mártir da Igreja Católica e o padroeiro mais 
venerado pela Pastoral de Coroinhas e Acólitos. Neste mês de Agosto serão investidas 19 crian-
ças e a pastoral dos coroinhas passará a ter 58 membros. A missa de investidura está prevista 
para o dia 17 de agosto na Missa das 09 horas, quando as crianças receberão as vestimentas 
litúrgicas apropriadas na cor vermelha e branca para coroinhas e na cor branca para acólitos. 

Acólitos e Coroinhas


