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Um dos dias mais felizes da vida de qualquer cristão 

é o Dia da Primeira Comunhão. As crianças preparam-se 

para esse dia com muita alegria porque é o grande dia 

do primeiro e ncontro com o maior e melhor dos amigos: 

JESUS. 
Para exprimir até exteriormente essa alegria, ainda 

é costume, nalgumas paróquias, os meninos e as meni-
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nas vestirem uma 

roupa de tonalida

de branca para 

simboli zar, de 

alguma manei

ra,  a pureza 

da alma. Mas 

o mais impor

tante não é a 

roupa que se 

v e st e mas 

o coração

p u r o  c o m  

que se vai 

à presença 

de Jesus. 

Por tudo 

isto, muitos 

a d u l t o s  r e 

cordam com 

saudade a sua 

Primeira Comu

nhão e a imensa 

alegria que senti

ram nesse dia. 

Quando Jesus pas

sou pelo mundo manifes

tou várias vezes o carinho 

que tinha pelos pequeninos. Aconteceu naturalmente que, 

mais de uma vez, houve mães que Lhe apresentaram os 

filhos para que os abençoasse. Os discípulos julgando que 

o tempo que Jesus gastava com as crianças era inútil, pura

perda de tempo, procuravam impedi-las de se aproximar 

d'Ele. 

Então, um dia, Jesus notando esta atitude dos após

tolos disse-lhes: Deixai vir a Mim as criancinhas e não 

as impeçais porque só quem se fizer como uma criança 

entrará no Reino de Deus. 

E acariciava-as, falava com elas e, talvez, até tenha 

brincado com elas. 

Através dos tempos, as crianças, de alma inocente, 

também se sentiram atraídas por Jesus que continua no 

meio de nós no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. 

Quem não conhece o amor dos pastorinhos de Fátima, 

Jacinta e Francisco Marta, pelo "Jesus escondido" na Eu

caristia? Mas isto que os Pastorinhos manifestaram, há 

quase cem anos, em Portugal, já tinha sido manifestado 

em muitas partes do mundo desde o princípio da Igreja. 

Este livrinho lembra a história de duas crianças que ama

vam ternamente a Eucaristia. Chamaram-se Tarcisio e 

lmelda. Hoje invocamo-los como santos: São Tarcísio e 

Beata lmelda. 
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Nos primeiros tempos da Igreja 

os cristãos foram muito perseguidos 

pelos imperadores romanos. Publica

ram-se mesmo leis em que se dizia 
claramente que não se podia ser cristão. Foram martiri

zados muitos bispos, sacerdotes e leigos. Alguns desses 

leigos eram ainda crianças como Santa Inês, Santa Cecília 
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e outros. Os corpos destes e de outros mártires eram se

pultados numas minas subterrâneas que os cristãos foram 

construindo e onde também se celebrava a Eucaristia e se 

dava formação religiosa. Esses cemitérios subterrâneos 

eram chamados Catacumbas. 

Um dia, no fim da celebração da Eucaristia nas Ca

tacumbas de S. Calisto, o celebrante voltou-se para a 

assembleia e disse: 

- Há irmãos nossos que, pela idade, pela doença ou 

por estarem presos não puderam participar nestes divinos 

Mistérios. Eles têm necessidade da força que Jesus nos 

comunica quando recebemos a Sagrada Comunhão. Só 

que não é fácil levar-lha. Eu e muitos cristãos adultos so

mos conhecidos pelos soldados que vigiam continuamente 

os nossos passos. Podemos ser interceptados de um mo

mento para o outro e até ser presos . . . A melhor maneira 

de lhes levar a sagrada comunhão será através de um 

adolescente como já temos feito outras vezes. 

Tarcísio era um menino acólito muito piedoso. Não 

faltava a nenhuma celebração e servia ao altar com edifi

cação de toda a comunidade. Quando ouviu o celebrante 

colocar a hipótese de confiar a Divina Eucaristia a um 

adolescente sentiu dentro de si uma voz que lhe dizia: 

Tarcísio, oferece-te! 

Por isso, à pergunta do sacerdote: "haverá na nossa 

assembleia algum menino que queira assumir este encar

go de levar Jesu s a alguns cristãos qu e fazem parte da 
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nossa comunidade e cujos nomes constam de uma lista 

que está elaborada?» Tarcísio, com o rosto iluminado por 

uma grande alegria, respondeu: 

- Embora sentindo a minha indignidade, se todos 

confiarem em mim, ofereço-me alegremente para levar 

Jesus, a Quem tanto amo, aos nossos irmãos que não 

puderam tomar parte nesta celebração. Sei que é uma 

grande honra mas também uma grande responsabilidade. 

8-

Que Jesus me conceda a graça de ser um ostensório vivo 

da sua presença. 

Tarcísio sabia muito bem como era perigoso levar Jesus 

pelas ruas de Roma. Qualquer gesto ou atitude que denun

ciasse a pertença à religião cristã podia custar a liberdade 
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e a vida. Havia uma autêntica caça aos cristãos. Esta não 

era só motivada pelo ódio mas também pelo desejo de se 

apoderarem dos seus bens porque as autoridades sabiam 

que os adeptos da religião do Crucificado colocavam os 

seus haveres em comum o que os levava a pensar que os 

cristãos tinham grandes fortunas. Algumas vezes quando 

os mártires eram convidados a apresentar as suas rique-
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zas, eles apresentavam os pobres que socorriam porque o 

dinheiro posto em comum destinava-se sempre aos mais 

carenciados. 

Com toda a comunidade posta de joelhos, Tarcísio 

aproximou-se do altar e recebeu das mãos do sacerdote a 

Sagrada Comunhão para a levar aos doentes e inválidos. 

Aconchegou ao peito as sagradas espécies c ruzando sobre 

elas os seus bracitos inocentes e saiu apressadamente a 
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cumprir a missão que lhe tinha sido confiada. O seu rosto 

resplandecia de alegria por ter a dita de levar Jesus consigo 

enquanto do seu coração brotavam fervorosas orações e 

jaculatórias que exprimiam o seu imenso amor à Divina 

Eucaristia. 

12 -

Ainda relativamente perto das catacumbas, encontrou 

uma senhora, sua familiar, que notando a sua atitude de 

recolhimento e aleg ria o convidou: 

- Tarcísio, meu anjo, entra em minha casa para falar

mos um pouco. 

- Não posso. Foi-me confiada uma tarefa que tenho de 

cumprir o mais cedo e o melhor possível ... 

- Vais dar algum recado a alguém da parte dos teus 

pais? 

- Sim . .. vou dar um "recado" que vai encher alguns 

de alegria. 
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- Levas, então, boas notícias .. . 
- Sim .. . levo a melhor notícia que se pode dar .. . 

- Enches-me de curiosidade. Qual é essa melhor no-

tícia? 
- Um dia a saberás . . .  Um dia a saberás .. . 

Um pouco mais adiante, encontrou alguns rapazotes a 

brincar na praça. Quando o viram, convidaram-no: 

14 -

- Tarcísio, anda daí! Vem brincar 

connosco! Precisamos de mais um 

colega para os nossos jogos. 

- Amigos, não posso. Estou com 

muita pressa . . .  

- Estás com muita pressa?! Não o 

diz a tua postura. Se estivesses com 

pressa ias a correr e não levavas as 

mãos cruzadas sobre o peito. 

Tarcísio apertou ainda mais o tesouro que levava con

sigo. Ele tinha prometido, quando o sacerdote lhe confiou 

as sagradas espécies, que ninguém lhas tiraria, que as 

defenderia até à morte. 
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Um dos colegas, que 

estava mais a par do que 

se passava com os cristãos, 

levantou uma hipótese: 

- Não me digas que le

vas escondido contigo aquilo 

a que os cristãos chamam "os 

mistérios" . . . 

Isto despertou 

a at enção dos 

colegas que,  

abandonando 

o jogo, o cer

caram a gritar: 

- Queremos ver o segre

do que levas contigo. Que

remos vê-lo e que no-lo 

entregues .. . 

T a r c í s i o  a p e r t o u  

mais a o  peito a s  sa

gradas espécies. En

tão aquele grupo de 

rapazotes cercou-

-o, d eitou-o por 

terra, rasgou-lhe 

a túnica, esbo-
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feteou-o, atirou-lhe pedras . . . O sangue começou a jorrar 

mas ninguém conseguiu desprender os braços de Tarcísio 

que pareciam colados ao peito. Ele guardava o sagrado 

tesouro que lhe fora confiado. 

Entretanto passou por ali um soldado conhecido de Tar

císio. Quando o avistaram, temendo um possível castigo, 

aqueles rapazotes puseram-se em fuga. 

O soldado, que também era cristão mas ocultamente, 

pegou no angélico menino ao colo e verificou que ele ainda 

continuava com as mãos apertadas ao peito guardando 

a Sagrada Eucaristia. Não obstante os cuidados que lhe 

dispensou, Tarcísio acabou por morrer passado pouco 

tempo. O seu nome ficou para sempre como símbolo do 

amor das crianças à Eucaristia. 

O Papa São Dâmaso escreveu o seu epitáfio numa 

quadra em latim, que, traduzida muito livremente, diz o 

seguinte: 

Tarcísio santo, de Cristo e seu mistério mensageiro, 

Enfrenta a malvada turba que busca o seu tesouro; 

Caído sobre o solo, entrega a sua vida de cordeiro 

E salva desses cães Aquele que ama mais que o ouro. 
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BEATA IMELDA 

Na bela cidade de Bolonha, na Itália, no ano de 1322, 

no palácio dos Condes Lambertini, nasceu uma menina 

que podemos chamar filha do milagre. 

O seu pai, Egano Lambertini, de linhagem nobre, de

sempenhou cargos importantes como o de governador de 

Brescia e embaixador na República de Veneza. A sua mãe, 
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de nome Castora, era também oriunda da nobre família 

Galuzzi. 

Embora vivendo no meio de todo o conforto, num belo 

palácio, este nobre casal não se sentia feliz porque Deus 

não lhes tinha concedido filhos. 

Bons e piedosos como eram, pediam insistentemente a 

Deus a graça de um filho. Sobretudo Castora todas as ve

zes que rezava o rosário colocava esta intenção. E juntava 
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ao seu pedido uma aspiração: queria que o menino ou a 

menina que lhe fosse concedido amasse muito a Jesus. 

Deus escutou a sua prece. Nasceu uma linda menina 

a quem, no baptismo, puseram o nome de lmelda. 

Era u ma menina encantadora. Levando-a no colo junto 

de uma imagem de Nossa Senhora, a mãe agradeceu-a 

com estas palavras: minha mãe do céu, melhor presente 

que este não me poderia ter sido concedido. Não há menina 

mais encantadora no mundo. 
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Muito cedo, o casal notou que lmelda era uma menina 

muito especial. Não a cativavam as bonecas e as brinca

deiras próprias da sua idade. A sua grande alegria era falar 

das coisas de Deus e dos santos. Gostava do silêncio e 

muitas vezes foram encontrá-la de joelhos diante de um 

pequeno altar que havia no palácio e que ela gostava de 

adornar com flores viçosas. 
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Um dia explicaram-lhe que Jesus estava realmente 

presente na Eucaristia no sacrário de cada igreja. Com os 

olhos a brilhar de felicidade, perguntou: 

- E está sempre mesmo quando não tem compa-

nhia? 

- Sim, sempre! Noite e dia! 

- Oh como Jesus é bom!. . .  Como Ele nos ama! 

A partir daí, sempre que podia, lmelda ia fazer compa

nhia a Jesus. E como se sentia bem na presença de Jesus 

a quem confidenciava as suas preocupações infantis. 

Nesse tempo era comum entregar as crianças aos con

ventos para que as freiras lhes ministrassem uma cuidado

sa educação cristã, intelectual e social. Algumas desejavam 

mesmo abraçar, um dia mais tarde, a vida religiosa. 

Foi o caso de lmelda que os pais levaram ao convento 

dominicano de Santa Maria Madalenna de Vai di Pietra 

quando tinha apenas oito anos. Ela, na sua candura, tinha 

já uma grande aspiração: ser religiosa, dedicar-se toda a 

Deus e aos irmãos. 

Dois anos depois da sua entrada no convento, numa 

cerimónia muito singela e íntima, recebeu o hábito de São 

Domingos. Desde então, tornou-se ainda mais responsável. 

Ela era a face alegre e inocente daquela comunidade. Em 

vez de ser lmelda a aprender com as venerandas Irmãs, 

eram estas que aprendiam e se animavam com o seu 

testemunho jubiloso, modesto e humilde. O amor e entre-
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ga à própria vocação crescia em todas as Irmãs quando 

contemplavam lmelda. 

Mas a alegria da pequena religiosa ao ver-se totalmente 

entregue ao Senhor era nublada pela tristeza de não poder 

comungar. Como sabemos, naquele tempo, a comunhão 
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não era permitida às crianças. Só quase seis séculos de

pois, no século XX, viria um Papa Santo, S ão Pio X, que 

facultaria a comunhão às crianças abrindo assim uma nova 

era de santos pequeninos na Igreja. 

Quando via as outras pessoas comungar, l melda 

chorava de tristeza. Também ela desejava receber Jesus 

mas não lhe era permitido. Às vezes, entrava só na capela 

do convento e desabafava com o Senhor a sua mágoa 
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fazendo uma bela 

comunhão espiri

tual: ó Jesus, Vós 

bem sabeis como Vos 

amo e como desejaria 

receber-Vos sacramen-

tal mente no meu cora-

ção. Sei que Vós me amais 

imensamente e que também 

desejais vir ao meu co ração. 

Mas, como outrora os apóstolos, 

também hoje há pessoas que me 
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impedem de eu me aproximar de Vós e não permitem 

que Vós Vos aproximeis de mim. E, no entanto, eu sei 

que continuais a repetir 

as palavras do Evange

lho: Deixai vir a Mim os 

pequeninos e não os 

impeçais porque só 

quem for inocente 

como eles entrará 

no Reino dos Céus. 

Já que n ã o  m e  

permitem que eu 

me aproxime de 

Vós, para Vos 

26 -

receber sacramentalmente, vinde, Jesus, espiritualmente 

ao meu coração. 

No dia 12 de Maio de 1333, véspera da Ascensão 

do Senhor, os sinos do convento tocaram alegremente 

chamando as religiosas para o canto do Ofício Divino a 

que se seguiu a Santa Missa. No momento da comunhão 

lmelda fez uma extraordinária comunhão espiritual falando 
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a Jesus da sua profunda tristeza em não poder recebê-lo 

na Eucaristia. Acabada a Missa, enquanto o sacerdote se 

desparamentava e as religiosas estavam em acção de 

graças, deu-se um fenómeno extraordinário: uma hóstia 

saiu do sacrário e, deixando atrás de si um rasto luminoso, 

foi pousar sobre a cabeça de lmelda e aí ficou suspensa 

como se fosse um pequenino sol caído do céu ... 
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As religiosas ficaram abismadas diante deste singular 

prodígio até que uma foi chamar o sacerdote para que 

viesse contemplar aquele extraordinário milagre. O sacer

dote correu e, ignorando todas as leis sobre a proibição 

das crianças comungarem, tomou aquela hóstia e deu-a 

a lmelda que estremecendo de alegria, fechou os olhos e 

ficou extática. 

Como o êxtase se prolongava por muito tempo. a su

periora aproximou-se dela, tocou-lhe no braço e disse-lhe 

ao ouvido: 
· 

- lmelda, está na hora de sair da capela para voltarmos 

às nossas ocupações normais. 

Ela continuou extática, de olhos fechados, sem dizer 

palavra. Novamente a superiora a chamou dizendo. 

- Vem, lmelda, a tua acção de graças por esta mila

grosa primeira comunhão continuará nas ocupações e 

santificação deste dia. 

Como a menina nada respondesse, a Superiora olhou

-a mais atentamente e vendo no seu rosto pálido um sorriso 

de felicidade inaudita, quis verificar a sua pulsação que já 

não dava sinais. Tinha morrido de felicidade ao receber 

Jesus pela primeira vez. 

Em 20 de Dezembro de 1826, o Papa Leão XII estendeu 

o seu culto, que já se prestava há séculos em Bolonha, à 

Igreja universal. 
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Por sua vez, São Pio X proclamou-a padroeira das 

crianças que vão fazer a Primeira Comunhão. 

O seu corpo incorrupto é venerado na Capela de São 

Sigismundo, em Bolonha. A sua memória litúrgica celebra

-se no dia 12 de Maio, dia em que ela voou para Deus, num 

êxtase de amor, após a sua primeira comunhão. 
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SANTA T ERESINHA 

FALA DA SUA PRIMEIRA COMUNHÃO 

«Oh! que suave não foi o primeiro ósculo de Jesus à 

minha alma! Sim, foi um ósculo de amor que, dando-me a 

certeza de que era amada, me fazia repetir: «Também eu 

vos amo, ó meu Jesus, e vossa quero ser toda a minha 

vida!». E se Ele nada me pediu, nem exigiu da sua Teresi

nha nenhum sacrifício, é porque de há muito nos tínhamos 

entreolhado já e compreendido mutuamente; e, por isso, 

o encontro deste dia mais se deve chamar fusão que um 

simples olhar. Já não éramos dois, porque Teresa sumira

-se como uma gota de água perdida no meio do Oceano, 

ficando só Jesus, seu Senhor e seu Rei ... 

E o fruto desta união foi logo uma alegria tão intensa e 

tão profunda, que, não podendo contê-la, se desfez Teresa 

numa inundação de lágrimas deliciosas, com grande es

panto de suas companheiras, que se perguntavam depois 

umas às outras: «Porque choraria ela tanto? Seria algum 

escrúpulo de consciência? - Não, devia ser a pena de não 

ter a seu lado a Mãe ou a irmã Carmelita, de quem é tão 

amiga». E ninguém percebia que, quando toda a alegria 

do Céu desce a um coração, esse coração exilado, fraco 

e mortal, não pode aguentar tamanha dita sem desabafar 

em rios de lágrimas ... 
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Como podia afligir-me com a ausência de minha Mãe 

no dia da primeira comunhão, se ao receber a visita de 

Jesus, veio com Ele todo o Céu habitar em minha alma e 

recebi portanto a visita de minha querida Mãe? ... Também 

não chorava a ausência de Paulina, com quem eu então 

mais que nunca estava espiritualmente unida! Não, torno a 

repetir; as minhas lágrimas eram de pura alegria pelo gozo 

inefável e profundo que me inundava o coração. »c1J 

111 - His1ória de uma Alma, Livraria Apostolado da Imprensa, 1962, Porto. Pág. 88-89. 
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