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1

O

remos a Deus Pai pelas crianças
que hoje recebem, pela primeira vez,
o Corpo (e o Sangue) de Jesus em Comunhão
e também pela santa Igreja e pelo mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, o Pão do Céu.
1.

Pelo santo Padre, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que, imitando a Cristo, o Bom Pastor,
nos ensinem a viver como Ele viveu,
oremos.

2.

Pelas crianças da nossa Igreja de N.,
para que os pais sejam todos bons cristãos
e lhes falem de Jesus, como Deus quer,
oremos.

3.

Pelos pobres, pelos doentes e pelos que sofrem,
para que sejam consolados em suas dores
e não lhes falte a presença dos amigos,
oremos.

4.

Pela nossa Pátria e por todas as nações,
para que os homens tenham pão para comer,
vivam em paz e acreditem no Evangelho,
oremos.

5.

Pelas crianças que hoje pela primeira vez vão comungar,
para que sejam amigas de Jesus
e amem todas as pessoas como Ele quer,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, nosso Deus,
que amais a inocência e a pureza,
dirigi estas crianças pelos vossos caminhos
e alimentai-as incessantemente,
com o Pão vivo que desceu do Céu.
Por Cristo Senhor nosso.
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O

remos a Deus Pai pelas crianças
que hoje recebem, pela primeira vez,
o Corpo (e o Sangue) de Jesus em Comunhão,
e também por toda a família paroquial,
dizendo (ou: cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, o Pão do Céu.
1.

Pelo Pároco da nossa comunidade (paroquial),
que nos dá o pão da vida em comunhão,
e pelos pais e mães destas crianças,
os primeiros catequistas de seus filhos,
oremos.

2.

Pelas crianças em idade escolar
que não têm quem lhes fale do Evangelho
e por aquelas que na catequese paroquial
descobriram que Jesus é o seu maior Amigo,
oremos.

3.

Pelos catequistas e pelas catequistas
que ensinam a doutrina aos mais pequenos
e por aqueles que põem os dons que Deus lhes deu
ao serviço dos adolescentes e dos jovens,
oremos.

4.

Pelas crianças que vão comungar o pão do Céu,
que Jesus Cristo lhes oferece em alimento,
e pelos seus companheiros e amigos
que receberam o perdão dos seus pecados,
oremos.

5.

Por aqueles que se alimentam cada dia
com este Pão de Deus, transformado em pão dos homens,
e pelos moribundos e agonizantes
que o recebem como último Viático,
oremos.
(Outras intenções).

F

azei, Senhor,
que o sacramento pelo qual nos renovais,
encha o nosso coração com a suavidade do vosso amor
e nos leve a desejar as riquezas do vosso reino.
Por Cristo Senhor nosso.		
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O

remos a Deus Pai pelas crianças
que hoje recebem, pela primeira vez,
o Corpo (e o Sangue) de Jesus em comunhão,
e também por toda a família paroquial,
dizendo (ou: cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, o Pão do Céu.
1.

Para que Deus dê fortaleza e santidade ao Santo Padre,
ao nosso Bispo N. e ao nosso Pároco
e a todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja,
oremos.

2.

Para que estas crianças,
que vão comungar pela primeira vez,
cresçam em sabedoria e graça como Jesus em Nazaré,
oremos.

3.

Para que a morte e ressurreição de Jesus Cristo,
que recordamos ao celebrar a Eucaristia,
as tornem fortes na luta contra o mal,
oremos.

4.

Para que seus pais e toda a comunidade (paroquial)
sejam para elas testemunhas do Evangelho
e as ajudem a crescer na fé,
oremos.

5.

Para que as suas famílias e amigos
e todos nós aqui presentes na assembleia
alcancemos a esperança que não engana,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus todo-poderoso e eterno,
concedei a estas crianças a saúde da alma e do corpo,
para que Vos sirvam de todo o coração
e cumpram fielmente a vossa vontade.
Por Cristo Senhor nosso.
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O

remos a Deus Pai pelas crianças
que hoje recebem, pela primeira vez,
o Corpo (e o Sangue) de Jesus em comunhão,
e também pela santa Igreja e pelo mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, o Pão do Céu.
1.

Para que a santa Igreja, nossa mãe,
anuncie por toda a parte o Evangelho
e ensine os homens a viver como Deus quer,
oremos.

2.

Para que as crianças de toda a Diocese
que comungam nestes dias pela primeira vez
sejam fiéis às promessas do Baptismo,
oremos.

3.

Para que as crianças da nossa comunidade (paroquial)
que hoje comungam pela primeira vez
amem a Cristo que por elas deu a vida,
oremos.

4.

Para que o Senhor multiplique o pão da terra,
ensine os homens a reparti-lo com justiça
e dê aos cristãos fome do pão que vem do Céu,
oremos.

5.

Para que os pais e familiares destas crianças,
mesmo aqueles que aqui não estão presentes,
sintam em si a consolação que vem de Deus,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, nosso Deus,
que nos dais o verdadeiro pão do Céu,
concedei-nos, por este alimento espiritual,
a graça de vivermos sempre em Vós.
Por Cristo Senhor nosso.		

