
Exercícios para o dia da Primeira Comunhão

Nota: O Santo Padre Pio X concedeu as seguintes indulgências para o 
dia da primeira Comunhão:

1º - Uma indulgência plenária para os meninos e meninas que fazem a 
primeira Comunhão, orando segundo as intenções do Sto. Padre;

2º - Uma indulgência plenária a seus parentes consangüíneos até o 3º 
grau que, confessados, comungarem e orarem segundo as intenções do 
sto. Padre;

3º - Uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas a todos os fiéis que, de 
coração contrito, assistirem à solenidade da primeira Comunhão.

Antes da Missa
Renovação das Promessas de Batismo

Inicialmente, reza-se o Credo.

Em seguida:

S. Credes firmemente todas as verdades contidas neste Símbolo dos Apóstolos?

M. Cremos.

S. Credes em geral tudo o que Deus revelou e nos ensina pela sua Santa Igreja?

M. Cremos.

S. Credes em particular que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente no SS. Sacramento do Altar, 
tão real e perfeitamente como está no céu?

M. Cremos.

S. Renunciais a Satanás, a todas as suas pompas e a todas as suas obras?

M. Renunciamos.

S. Prometeis guardar os mandamentos de Deus e os preceitos de sua Sta. Mãe Igreja?

M. Prometemos.

S. Prometeis viver e morrer na santa fé católica?

M. Prometemos.

Segue-se uma breve exortação e a Missa de primeira comunhão.



Após da Missa
Consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração 

Imaculado de Maria

Meu amabilíssimo Jesus, para Vos mostrar minha gratidão e oferecer-vos alguma satisfação pelas 
minhas culpas, eu Vos dou o meu coração e me consagro inteiramente a Vós, e proponho 
firmemente, ajudado de vossa divina graça, nunca mais pecar. Amém.

Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em prova de minha devoção para 
convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e 
inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e, 
defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.

Bênção dos Meninos e Meninas
Benedictio puerorum et puellarum

V. Adjutorium nostrum in nomine 
Domini.
R. Qui fecit coelum et terram.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V.Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. A nossa proteção está no nome do 
Senhor.
R. Que fez o céu e a terra.
V. Ouvi, Senhor, a minha oração.
R. E chegue até Vós o meu clamor.
V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.

Oremus: Quaesumus, omnipotens 
Deus, pueris istis pro quibus tuam 
deprecamur clementiam, benedicere 
dignare, et per virtutem Sancti Spiritus 
corda eorum corrobora, vitam sanctifica, 
castimonia decora et sensus in bonis 
operibus munitos informa, prospera 
tribue, pacem concede, salutem confer, 
caritatem largire, et ab omnibus diaboli-
cis atque humanis insidiis tua protectio-
ne et virtute semper defende, et in finem 
ad requiem paradisi eos perduc. Per 
Dominum nostrum Jesum Christum, 
etc.

Oremos: Nós Vos rogamos, Deus 
onipotente, dignai-Vos abençoar estas 
crianças, para as quais suplicamos a 
Vossa clemência. Pela força do Espírito 
Santo, fortificai-lhes o coração, santifi-
cai-lhes a vida, ornai-os de pureza e in-
formai-os com o sentido das boas obras. 
Concedei-lhes a prosperidade, 
dispensai-lhes a paz, conferi-lhes saúde 
e dai-lhes caridade. Com a Vossa 
proteção e poder, defendei-os sempre de 
todas as insídias diabólicas e humanas. 
E, no fim da peregrinação terrena, 
conduzi-os todos ao eterno repouso no 
paraíso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, que é Deus e convosco vive 
e reina por todos os séculos dos séculos. 
Amém.



Segue-se a Ladainha de Nossa Senhora e a bênção do Santíssimo Sacramento.

Oremus: Domine Jesu Christe, qui 
parvulos tibi oblatos et ad te venientes 
complectebaris (hic ponat manus super 
capita puerorum) manusque super illos 
imponens benedicebas, atque dicebas: 
Sinite parvulos venire ad me, et nolite 
prohibire eos, talium est enim regnum 
coelorum, et Angelo eorum semper 
vident faciem Patris mei; respice, 
quaesumus, ad pueorum (vel puellarum) 
innocentiam et ad suorum parentum 
devotionem, et clementer eos hodie per 
ministerium meum benedic, ut in tua 
gratia et misericordia semper proficiant, 
te sapiant, te timeant, et mandata tua et 
parentum custodiant, et ad finem 
optatum feliciter perveniant. Per te, 
Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu 
Sancto vivis et regnas deus in saecula 
saeculorum. 
R. Amen.

Oremos: Senhor Jesus Cristo, que 
abraçáveis os pequenos que Vos eram 
apresentados e vinham até Vós (aqui se 
impõem as mãos sobre a cabeça dos 
meninos) e, impondo as mãos sobre 
eles, os abençoáveis e dizíeis: Deixai as 
crianças e não as proibais de vir a Mim, 
porque delas é o Reino do Céu, e os seus 
anjos no céu contemplam sem cessar a 
face de meu Pai: olhai, nós Vos suplica-
mos, para a inocência destes meninos e 
para a devoção de seus pais: dignai-Vos 
clemente abençoá-los hoje mediante o 
meu ministério, para que cresçam dia 
após dia em Vossa graça e misericórdia, 
para que Vos conheçam, vivam no Vosso 
santo temor, guardem os  Vossos 
mandamentos e a obediência aos pais, e 
assim alcancem bem-aventurados o fim 
a que aspiram. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo... 
R.Amém.

Benedicito Dei omnipotentis, Patris, et 
Filii, et Spiritus Sancti, descendat super 
vos et custodiat atque dirigat vos et 
maneat semper vobiscum. 
R. Amen.

A bênção de Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho  e Espírito Santo, desça sobre 
vós, e vos guarde e conduza, e 
permaneça sempre convosco. 
R. Amém.

Aspergantur aqua benedicta Segue a aspersão com água benta.


