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Baptismo |  

oraÇão eucarística I 
 

Pai de infinita misericórdia, 

humildemente Vos suplicamos, 

por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. 
que Vos digneis aceitar 

e abençoar estes dons, 

esta oblação pura e santa. 
 

Nós Vo-la oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: 

dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, 
defendei-a e governai-a em toda a terra, 

em comunhão com o vosso servo, o nosso papa N., 

o nosso bispo N. 

e todos os bispos que são fiéis à verdade 
e professam a fé católica e apostólica. 

 

Lembrai-Vos, Senhor, 

dos vossos servos e servas N. e N. 

e de todos os que estão aqui presentes, 

cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. 
Por eles nós Vos oferecemos 

e também eles Vos oferecem este sacrifício de louvor, 

por si e por todos os seus, 

pela redenção das suas almas, 
para a salvação e segurança que esperam, 

ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. 

 
Em comunhão com toda a Igreja, 

veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, 

Mãe do nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo, 

e também a de são José, seu esposo, 

e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires: 

Pedro e Paulo, André, 

(Tiago, João, 
Tomé, Tiago, Filipe, 

Bartolomeu, Mateus, 

Simão e Tadeu; 
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Lino, Cleto, Clemente, Sixto, 
Cornélio, Cipriano, 

Lourenço, Crisógono, 

João e Paulo, 

Cosme e Damião) 
e de todos os santos. 

Por seus méritos e orações, 

concedei-nos, em tudo e sempre, 
auxílio e proteção. 

 

Aceitai benignamente, Senhor, 
a oblação que nós, vossos servos, 

com toda a vossa família, Vos apresentamos. 

Nós Vo-la oferecemos também  

por aquele (a) que fizestes renascer da água e do Espírito Santo,  
concedendo-lhe o perdão dos seus pecados,  

para ser membro de Cristo, vosso Filho;  

fazei, Senhor, que o seu nome  
seja inscrito no livro da vida. 

 

Santificai, Senhor, esta oblação 
com o poder da vossa bênção 

e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, 

de modo que se converta para nós 

no Corpo e Sangue de vosso amado Filho, 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Na véspera da sua paixão, 
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos 

e, levantando os olhos ao céu 

para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso, 
dando graças Vos bendisse, 

partiu-o e deu-o 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 este sagrado cálice 

em suas santas e adoráveis mãos, 
dando graças Vos bendisse, 

e deu-o aos seus discípulos, dizendo: 
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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! 

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 

 

Celebrando agora, Senhor, o memorial 
da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, 

vosso Filho, nosso Senhor, 

da sua ressurreição de entre os mortos 
e da sua gloriosa ascensão aos céus, 

nós, vossos servos, com o vosso povo santo, 

dos próprios bens que nos destes 
oferecemos à vossa divina majestade 

o sacrifício perfeito, santo e imaculado, 

o pão santo da vida eterna 

e o cálice da eterna salvação. 
 

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda 

e dignai-Vos aceitá-la, 
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, 

o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, 

e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec. 
 

Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso, 

que esta nossa oferenda 

seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, 
diante da vossa divina majestade, 

para que todos nós, participando deste altar, 

pela comunhão do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, 
alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. 

 

Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas N. e N., 
que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, 

e agora dormem o sono da paz. 
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Concedei-lhes, Senhor, 
a eles e a todos os que descansam em Cristo, 

o lugar da consolação, da luz e da paz. 

 

E a nós, pecadores, vossos servos, 
que esperamos na vossa infinita misericórdia, 

admiti-nos também na assembleia 

dos bem-aventurados apóstolos e mártires: 
João Batista, Estêvão, 

Matias, Barnabé 

(Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, 
Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, 

Inês, Cecília, Anastácia) 

e de todos os santos. 

Recebei-nos em sua companhia, 
não pelo valor dos nossos méritos, 

mas segundo a grandeza do vosso perdão. 

 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

criais todos os bens e lhes dais vida, 

os santificais, abençoais e distribuís por nós. 
 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 

a Vós, Deus Pai todo-poderoso, 

na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, 

por todos os séculos dos séculos. 

Todos: Amen.  
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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-o 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, de novo Vos deu 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!  

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte,  
proclamamos a vossa ressurreição.  

Vinde, Senhor Jesus! 

 

 
Celebrando agora, Senhor,  

o memorial da morte e ressurreição de 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.  
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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,  

e tornai-a perfeita na caridade  
em comunhão com o nosso Papa N.,  

o nosso Bispo N.  

e todos os ministros sagrados.  
 

Lembrai-Vos, Senhor, do nosso irmão N. (nossa irmã N.)  

que, hoje, pelo Baptismo 

foi agregado (a) à vossa família, 
para que siga a Cristo, vosso Filho,  

com generosidade e fortaleza de alma. 

 
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 santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,  

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  

por todos os séculos dos séculos.  

Todos: Amen. 
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oraÇão eucarística III 

Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo 
e todas as criaturas cantam os vossos louvores, 

porque dais a vida e santificais todas as coisas, 

por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo,  

e não cessais de reunir para Vós um povo,  
que, de um extremo ao outro da terra,  

Vos ofereça uma oblação pura. 

 
Humildemente Vos suplicamos, Senhor: 

santificai, pelo Espírito Santo, 

estes dons que Vos apresentamos, 
para que se convertam no Corpo e Sangue 

de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que nos mandou celebrar estes mistérios. 

 
Na noite em que Ele ia ser entregue, 

tomou o pão, dando graças Vos bendisse, 

partiu-o e deu-o 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, dando graças Vos bendisse 

e 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! 

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte,  
proclamamos a vossa ressurreição.  

Vinde, Senhor Jesus! 
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Celebrando agora, Senhor, o memorial 
da paixão redentora do vosso Filho, 

da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, 

e esperando a sua vinda gloriosa, 

nós Vos oferecemos, em ação de graças, 
este sacrifício vivo e santo. 

 

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja: 
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco 

e fazei que, alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho, 

cheios do seu Espírito Santo, 
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito. 

 

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, 

a fim de alcançarmos a herança eterna, 
em companhia dos vossos eleitos, 

com a Virgem santa Maria, Mãe de Deus, são José, seu esposo, 

os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, 
(santo N. santo do dia ou santo padroeiro) 

e todos os santos, 

por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. 
 

Por este sacrifício de reconciliação, 

dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro; 

confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, 
ao longo da sua peregrinação na terra, 

com o vosso servo, o nosso papa N., 

o nosso bispo N. 
e todos os bispos e ministros sagrados, 

e todo o povo por Vós redimido. 

 
Atendei benignamente às preces desta família, 

que Vos dignastes reunir na vossa presença. 

 

Fortalecei, no seu santo propósito, os vossos servos,  
que, pelo Baptismo que o (a) fez renascer  

hoje chamastes para ser agregado (a) ao vosso povo 

e concedei-lhe a graça de caminhar sempre nesta vida nova. 
 

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia, 

todos os vossos filhos dispersos. 
 

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos 

e de todos os que morreram na vossa amizade. 
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Acolhei-os com bondade no vosso reino, 
onde também nós esperamos ser recebidos, 

para vivermos com eles eternamente na vossa glória, 

por nosso Senhor Jesus Cristo. 

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. 
 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,  

a Vós, Deus Pai todo-poderoso,  
na unidade do Espírito Santo,  

toda a honra e toda a glória  

por todos os séculos dos séculos.  
Todos: Amen. 

  


