“E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e do Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo”.
O Espírito de Deus, que pairou sobre as águas
para gerar a vida, acompanhou os patriarcas e
profetas na história da salvação, gerou no seio de
Maria o próprio Cristo, fazendo-o vencer a morte
pela ressurreição, e gerou a Igreja, transforma nossos
dons do pão e do vinho, tornando-os corpo e sangue
do Senhor Ressuscitado e transforma a comunidade,
tornando-a o Corpo de Cristo, que é a Igreja.
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Oração
Eucarística
A Epiclese

Nas catequeses anteriores, aprendemos sobre
o sentido litúrgico do Prefácio e do Santo. Vimos
que o Prefácio “é um hino de ação de graças ao Pai
por toda a obra da salvação” e que, por meio do
“Santo”, elevamos o hino por excelência de toda a
celebração eucarística. Nossa assembleia se une à
assembleia festiva dos anjos e dos santos. O louvor
constitui o ponto de partida da Oração Eucarística.
A enumeração das maravilhas de Deus culminará
na maravilha das maravilhas, em Jesus, o Filho de
Deus.
Após o Santo, algumas Orações Eucarísticas
continuam o louvor, convidando à proclamação das
maravilhas de Deus na criação e na história da
salvação. É o chamado “pós-Santo”. Vejamos, por
exemplo, o “pós-Santo” da Oração Eucarística III:

“Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo,
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e
santidade a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um
sacrifício perfeito”.
Mas, o tema dessa catequese é a “epiclese”. Que
quer dizer “epiclese”? A palavra “epiclese” é uma
palavra grega e significa “chamar sobre”, “invocar
sobre”. Na liturgia é chamada de “epiclese” a oração
de invocação que pede a descida do Espírito Santo
nos sacramentos.
É especialmente importante e fundamental na
celebração da Eucaristia. Na Oração Eucarística, após
o canto do Santo (ou o “pós-Santo”), o sacerdote que
preside a celebração invoca ao Pai para que mande
seu Espírito a fim de santificar e transformar o pão e o
vinho em Corpo e Sangue de Cristo.
A Instrução Geral do Missal Romano diz que é na
“epiclese” que “a Igreja implora por meio de
invocações especiais a força do Espírito Santo para

que os dons oferecidos pelo ser humano sejam
consagrados e se tornem o corpo e o sangue de
Cristo, e que a hóstia imaculada se torne a salvação
daqueles que vão recebê-la em comunhão” (n. 79 c).
Na Oração Eucarística II, rezamos assim:
“Santificai, pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se
tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso”.
Vale ressaltar que a Oração Eucarística faz
também outra importante súplica ao Pai para que
envie seu Espírito Santo. Esta segunda “epiclese” é
feita para a comunidade, após a “consagração”. Ela
suplica pela nossa transformação no corpo de Cristo,
a Igreja, graças à nossa comunhão no corpo
sacramental. Esta súplica pela comunidade é feita
para que ela seja fortalecida na caridade e viva
intensamente a comunhão. Com esta súplica
declaramos que a iniciativa de toda a transformação
vem de Deus. Ele é a fonte da santidade e da
santificação.
Na Oração Eucarística II, rezamos assim:

