Ser Acólito...
...é prestar um serviço à comunidade cristã.
...aproxima-nos mais de Jesus Cristo.
...ensina-nos a viver como cristãos.

Não é uma coisa qualquer...

Nós, os cristãos, reunimo-nos todos os domingos para celebrar a Eucaristia, que é o momento principal da nossa fé. E o acólito é aquele que
ajuda a que a missa ao domingo seja melhor celebrada, que tudo esteja
‘no ponto’, que toda a assembleia possa rezar e celebrar como é devido.
Para além da missa ao domingo, há também outras celebrações cristãs,
como a missa diária, os outros sacramentos, ou outros momentos de reunião da comunidade. O acólito, deve também, conforme a sua disponibilidade e ritmo de vida, ajudar nestas celebrações, para haver um
melhor serviço aos que nelas participam.
Nestas celebrações, estão também, de um modo especial, incluídos os
grandes dias de festa: a Semana Santa e a Páscoa, o Natal, a festa do padroeiro da paróquia… Nesses dias, mais que nunca, o acólito deve
procurar, com todo o seu esforço e as suas capacidades, que as celebrações tenham a solenidade que lhes corresponde, e tudo esteja
melhor preparado.

Ser Acólito não é uma coisa qualquer.
Porque com a nossa ação, servimos e ajudamos toda a comunidade cristã. Como também a ajudam os que servem de outra
forma: leitores, grupo coral, ministros extraordinários da comunhão, etc. Desempenhamos este serviço muito próximos de
Jesus, muito próximos da Palavra e da Eucaristia que Ele nos
deixou. E assim aprendemos, dia após dia, a ser mais amigos
d’Ele, mais cristãos.

Ser Acólito é algo muito importante!
Por isso, vale a pena que te prepares bem, que faças o melhor
que conseguires, que queiras ser um bom modelo para todos os
que te veem, que ames cada dia mais a Jesus e cada dia mais a
todas as pessoas que te rodeiam.

...desde logo, vale a pena.
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