Oração Eucarística II
Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam, para nós,
no Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão, e, dando graças,
partiu-o e deu-os aos seus discípulos, dizendo:
TOMAI TODOS E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice e, dando graças,
deu-o aos seus discípulos, dizendo:
TOMAI TODOS E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Mistério da Fé.
R: Anunciamos, Senhor, a vossa morte,
proclamamos a vossa ressurreição:
Vinde, Senhor Jesus!
Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e Ressurreição do vosso Filho,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e Vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente Vos suplicamos
que, participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa N., o nosso Bispo N.
e todos os que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-Vos destes novos esposos N. e N.,
que unistes em santo matrimónio;
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e concedei-lhes os filhos que esperam da vossa bondade
e a alegria de uma vida longa e feliz.
Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo:
admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os bem aventurados Apóstolos e todos os Santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
R: Ámen.
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